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Örömet hirdetek.
(B.) Némuljon el ma a panasz, a gond ne
háborgasson senkit sem, a bánat felhői vonul
janak tova, mert ma fény, vakító fény árad
szét az egész világon, mely az elfásult szi
veket is fölmelegíti és megmagyarázhatatlan
módon hatalmába ejti.
A panaszt váltsa fel a bizalom, a gond
helyét foglalja el a megnyugvás s a bánat
nyomában öröm, vigasság, lelki békesség
járjon.
Hiszen maga az Ú r angyala hirdet öröm et!
Közel kétezer év óta évről-évre megújul az
angyali szózat:
— Hirdetek nektek nagy örömet, mely az
egész földnek öröme lészen; mert ma szüle
tett néktek a Megtartó, ki az Ú r Krisztus
a Dávid városában! (Luk. II. 10— 11.)
Nem ember hirdeti az örömet; hiszen a
mi gyarló embertől származik: múlandó és
romlandó; de maga az É g adja tudtunkra,
hogy igaz öröm érte az emberiséget a mai
napon.
S a mint hajdan nemcsak a kis Bethlehem

város pásztorainak szólt az U r angyalának
biztató szózata, de az egész népnek, az egész
földnek: úgy nekünk is szól az örvendetes
hír ma és holnap és mindörökké.
Örüljünk tehát; a mai napon, karácson
ünnepén, szívből vigadjunk és adjunk hálát
mennyei Atyánknak, hogy megkönyörült raj
tunk.
Eddig sötétségben botorkáltunk, de ma fel
virradt; eddig szolgaságban voltunk, de ma
elkiildötte a mi Szabadítónkat; árvák voltunk:
ma megérkezett a mi Megtartónk, a ki váltságot szerzett nekünk.
— Örömet hirdetek! mondja az angyal s
ez a biztató szó oly kedves, hogy nincs a föld
nek lakója, a ki szívesen ne fogadná ezt
a hírt.
K i ne örülne? K i ne cserélné fel keserű
ségét, búját, baját örömmel?
De a legtöbben csak földi örömökre gon
dolnak. Sokan a könnyű életet óhajtják;
mentői kevesebb munka, de annál nagyobb
gazdagság, vagyon, kincs legyen a részük.
Étel, ital legyen bőven, s a táncz, a vigasság
se hiányozzék.

276
Nem ilyen örömöket hirdetett és hirdet az
Ú r angyala. A z éghez nem tapadhat földi
múlandóság. Tőlünk függ, hogy mennyei örö
mök részeseivé legyünk.
Olyan örömök várnak reánk, a melyek
mellett a földi élvezetek eltörpülnek, mint
homokszem a hegyóriás közelében.
Az ég és a föld elmúlnak, de az Ú r K risz
tus beszédei soha el nem múlnak.
N e örvendjünk tehát a mi Megtartónk szü
letése napján ? Lehet-e megtiltani a virágnak,
hogy kelyhével ne a Nap felé forduljon? A
hivő lélek örvendő szívvel fogadja az U r
angyalának kijelentését:
— Örömet hirdetek nektek !
Örömünk teljes, mert megszületett, a kit
várva-vártunk. S ez az öröm annál nagyobb,
mert minden néppel, az egész földdel közös.
Az egész emberiség szive összeforr e mai
napon s a föld minden részén a szeretet veszi
át birodalmát.

Szállja tok le, szállja tok . . .
Irta : Ssabotcska Mihály.

Szálljatok le, szálljatok,
Betlehemi angyalok!
Özvegy, árva, annyi vár ma
Bú-hegesztő balzsamot:
— Szálljatok hát, szálljatok le !
E napon az ég ide
Úgy se lehet messzire!
Szálljatok le, szálljatok,
Betlehemi angyalok!
— A nyja melleit annyi gyermek
H all ma szépet rólatok. —
Istenem, de hány van, a kit
Gondviselő hű kezek
Nem ölelnek ma sem m eg!
Szálljatok le, szálljatok,
Betlehemi angyalok!
Hozzatok a boldogokra
Egy kis enyhe — bánatot.
Hadd lássanak oda is, hol
Karácsonfa sohse nyit,
H ol ma sincsen enni m it!
Szálljatok le, szálljatok,
Betlehemi angyalok!
Zörgessetek ma este meg
Minden picziny ablakot
S házikókba, palotákba,
E gy örömet vigyetek:
— Boldog, édes ünnepet!
--r —

Karácsoni gondolatok.
I.
„Imé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész
népnek öröme lészen. “ Luk. II. 10.
Isten jóvoltából elközelgett ismét a karácson,
Jézus születésének emlék-ünnepe, a keresztyén
családok örömünnepe : a kisdedek ártatlan szivének
gyönyörűsége és a nagyoknak gyermekeket bol
dogító napja. A gyermeki szív sejti a magasztosai,
sejti azt, a mi mennyei s a nagyok és érettek
lelke leszáll a maga által alkotott vagy képzelt
magasságról a kicsinyek közé s elfelejtve a nehéz
gondok, csapások és szenvedések terhét, meg
könnyebbülten vegyül a boldog gyermekek soraiba,
hol maga is gyermekké válik, angyali örömnek,
angyali békességnek engedve át magát.
K i ne emlékeznék szívesen gyermekéveire és
azokban a szülői háznál eltöltött gyönyörűséges
karácsoni estékre ? Milyen egészen más volt akkor
a világ, az é le t! Hogy megváltozott azóta minden,
hogy megváltoztunk mi magunk i s !
Akkor még élt az emberek szivében az a nagy
kincs: a hit, mely tűrni és remélni tanít. Ma oly
sivár, oly rideg a lét; oly nyomasztó és gonddal
teljes az é le t! Ma oly hideg, szeretet nélküli a
s z ív ; számító, önző, álnok is hozzá. Ma oly kevés
az öröm és oly sok a bánat; ma oly nagy a fárad
ság s oly kevés a siker; ma oly nagy az elége
detlenség, a kétségbeesés és oly kevés a megnyug
vás, saját sorsunkkal való m egelégedés; ma oly
nagy a nyomor s oly csekély a jó lé t ; a munkánkon
oly kevés az áldás s küzdelmeinket győzelemmel
megkoszorúzandó, oly csekély az eredmény. S váj
jon mi lehet ennek az oka? . . . Minden évben
felhangzik az angyali szózat: „Hirdetek néktek
nagy örömet . . .“ A mi mennyei Atyánk, a min
den jó adománynak kútfeje nem változott meg, az
ő egyszülött fia, a mi Megtartónk, ma is leszáll a
magasságból mi hozzánk . . . de vájjon megmarad
tunk-e mi mennyei Atyánk jó gyermekeinek? Nem
szeretjük-e mi inkább e világot, keresve csakis
azt és mindenkor csak azt, a mi az övé s nem
törődve az ő fiának, a mi Megváltónknak, a Jézus
nak intelm ével: Keressétek először az Istennek orszá
gát és annak igazságát és mind azok megadatnak
néktek. (Máté VI. 33.)
Elfordultunk az Istentől, el az ő egyszülött fiá
tól, annak evangéliomától s ez minden bajaink
kútforrása, ez a mi elégedetlenségünknek főoka,
ez a mi szerencsétlenségünknek magyarázata. Mert
a ki Istenétől elfordul, — attól ő nem fordul el
ugyan, mert nála nincsen változás, sem a válto
zásnak árnyéka, — de attól elfordul az öröm, a
békesség, a megelégedettség és boldogság. A szen
vedések kínjai, a megpróbáltatás fájdalmai min
denható nagy Istenünk kegyelmének eszközei, a
melyekkel ő az eltévedteket magához téríteni, a
világ csábjai elől megvédeni s lelkűk örök üdvé
nek megtartani törekszik.
Karácson szent ünnepnapján térjünk magunkba,
tisztítsuk meg szivünket minden rossz kívánságtól,
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bűnös szenvedélytől, számító önérdektől, rideg ön
II.
zéstől, megrögzött makacsságtól — akkor az angya
Nincs
szebb
ének,
mint
az Üdvözítő megérkez
lok által hirdetett szent öröm a mi örömünk is, az
tét
hirdető
karácsom
hymnus:
egész népnek öröme lesz. Hiszen ez kivétel nélkül
mindenkinek szól: kicsinynek és nagynak, szegény
„B oldog örömnap derült ránk,
Vigadjon szivünk, zengjen szánk,
nek és gazdagnak, bölcsnek és tudatlannak, fiatal
A z egész világ vigadjon,
nak és vénnek, mert Isten előtt szemólyválogatás
S Istenünknek hálát adjon1'.
nincsen. 0 „a szeretet és a ki a szeretetben marad,
Istenben marad és Isten abban". Karácson ünnep
Több megható és magasztos ünnepe is van ke
napja az isteni szeretet megnyilatkozásának az
resztyén egyházunknak: Nagypéntek az ő kien
ünnepe, a ki úgy szerette a világot, hogy tulajdon
gesztelő áldozatával, Husvét a feltámadás hitével,
egyszülött fiát adá,
Pünkösd a Szent
hogy a ki ő benne
lélek áldásával; de
hiszen, el ne veszegy sem oly vonzó,
szen, hanem örökké
oly kedves, oly ör
éljen. Karácson ün
vendetes, mint Kará
nepe az emberi szív
cson az ő kis Jézu
szeretetének
meg
sával, az Istent di
nyilatkozása i s ; a
csérő angyalok sere
keresztyén családok
gével és bethlehemi
boldogító
örömün
pásztoraival.
Leg
nepe. A családi élet
kedvesebb ez ünnep
a boldogságnak a
már csak azért is,
jelképe, mert az igazi
mert Karácson nél
keresztyén
család
kül nem volna sem
kebelében béke és
Nagypéntekünk, sem
egyetértés honol. De
Husvétunk,sem Pün
nem található fel ez
kösdünk.
oly család kebelé
Krisztus m egjele
ben, a melytől tá
nése megszentelte az
vol van a Krisztus
egyes ember, a csa
és az ő szelleme,
lád, a népek, sőt a
mivel az ilyen csa
természet életét is.
lád keresztyénnek
„ Kimondhatatlan
nem is nevezhető.
kedves hír
Bús sziveket
Legyen a mi család
gyógyító ír !“
jaink barátja, vezére,
példányképe a ma
Ekkép üdvözli a
született Megváltó,
költő Krisztus szüle
— vele boldogulunk,
tésének evangéliu
nélküle elveszünk.
mát. Örvendenek e
Hol ő lakik, uralko
hírnek mindenek, kik
dik, segít, vigasztal,
megfáradtak és meg
bátorít: ott a bú is
terheltelek,
mert
örömmé lesz, a halál
Krisztusnál nyugo
csak álmot jelez. A
dalmat
találnak.
Örömet hirdetek
ma hirdetett mennyei
Örvendenek e hírnek
örömj legyen család
a bűnösök és publijainknak, népünknek tartós és állandó öröme, mely
kánusok, mert íme megjelent a lelki orvos, ki nem
minden szomorúságát és szenvedését is beragyogja
az egészségeseket keresi, hanem a betegeket, ki
mind v é g ig ! Karácsoni ajándékok megörvendez
Zakeushoz megy szállásra, mert azért jött az ember
tetik a sziveket: de mik ők a mennyei Atya ama
nek fia, hogy megtartsa, a mi elveszett vala. Melanchnagy ajándékához, a melyet ő nyújt ma a hivő
ton a Karácsont a vigasztalás ünnepének nevezte.
sziveknek az ő egyszülött fiában, a ki nemcsak
Egyszer ugyanis egy tudós azzal a kérdéssel
földi békét és boldogságot hozott nekünk, de az
küldötte szolgáját Melanchtonhoz: „Miért éneklitek
örök életnek üdvét is biztosította számunkra.
Karácsonkor ezt az éneket:
Áldassék az ö szent neve,

„Ma egy kis gyermek született

K i miattunk ember leve ;

Üdvözítőül küldetett,

K i leszállt hozzánk szívesen,

Néktek és minden népeknek,

H ogy az égbe emelhessen !

A kik benne hiendenek;"

Bachát D ániel,
evang. föesperes.

holott mindenki tudja, hogy az Úr Jézus Krisztus
több száz esztendővel ez előtt született?" Melanch-
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tón ekkép felelt: „Kérdezd meg uradtól, hogy
neki nincs-e ma is vigasztalásra szüksége?*
Krisztus megjelenése megszentelte a családi
életet, az ő születése napja a legszebb családi ünnep
is egyszersmind.
Karácson este összegyűl a család minden tagja,
a ház templommá lesz és még a hol ki is halt a
házi istentisztelet szép szokása, ez estén vallásos
áhítat szállja meg a sziveket. Kicsinyek és nagyok
hálát rebegnek Isten jóságáért, hogy e szép ünne
pet megérniök engedte, apró ajándékokkal ked
veskednek egymásnak, melyeknek értéke, becse
abban a szeretetben van, a mely nyújtotta őket.
A karácsonfa, az ajándékok, a kis Jézusról szóló
történetek örömmel töltik el a gyermekek szivét;
a felnőttek pedig boldogok, hogy a kicsinyek örö
mét szemlélhetik. Boldog család, mely zavartalan
örömben töltheti el a boldog karácsoni ünnepet!
Krisztus megjelenése közelebb vonta az embert
az emberhez. A népeket egy nagy családdá tette,
atestvérszeretetet mindenekre kiterjesztette; ekkép
a népek életét is megszentelte. A kinek nincs
gyermeke, Karácson szent ünnepén felkeresi a
szülődén árvákat, a szegényeket, az elhagyottakat
és gondoskodik róluk, hogy ők is részesülhesse
nek a karácsoni szent örömben. Krisztus irgalmat
és könyörületet oltott egyes kegyes nők és isten
félő férfiak szivébe, hogy mint Isten kiválasztott
jai, mint az égi hatalmasság angyalai örömhírt
vigyenek a szűkölködőknek, hogy azok is meg
értsék a bethleheini angyal hírmondását: „Nagy
örömet hirdetek, mely minden népnek öröme lészen!*
Krisztus megjelenése nemcsak az embereket ala
kította át, mint a kovász a tésztát, hanem még a
természetet, még az élettelen világot is megszen
telte. A természet tárgyait magasabb eszmék, fen
séges gondolatok, nemes érzelmek jelképeivé tette.
A karácsonfa zöldje, a lobogó lángok fénye, az
egyszerű kis szobák, valamint a ragyogó termek
világossága, mindmegannyi hirdetői a karácsoni
örömhírnek.
A pogány népek deczember utolsó napjaiban,
a mikor a nappalok hosszabbodni, az éjszakák
rövidülni kezdenek, a diadalmaskodó nap tisztele
tére tüzeket gyújtottak. A keresztyének karácsonfáján égő gyertyák fénye a lelki világosság
fejedelmének, a Krisztusnak eljövetelét, Krisztus
nak a [sötétségen vett diadalmát hirdeti. A nap
világával együtt jár a nap melege is. Krisztus, a
lelki világosság győzelmes királya, egyszersmind
az emberszeretet melegét árasztotta az önző em
berek hideg szivébe. Ekkép lett a karácsonfák
lobogó lángja a szellemi világosság és a legszen
tebb érzelem, a szeretet jelképe.
A régi népek a nappalok hosszabbodásának
kezdetekor zöld fenyőgallyakkal díszítették házai
kat. Ekkép fejezték ki örömüket az éledő termé
szet megújulásán, reményüket egy szebb jövő elközelgetése, a tavaszi napsugaras idő eljövetele
felől. A keresztyének zöld karácsonfája is reményt
jelképez, de nem pusztán földi boldogság remé
nyét hirdeti, hanem Krisztussal, az örök élet fe je 
delmével, kapcsolatban, a mennyei üdvre a más

világi boldogságra figyelmeztet minket és mintha
így szólna hozzánk: a kik a karácsoni örömnek
teljes szívvel örvendenek, a kik hiszik, hogy Krisz
tus érettük is a földre szállt, a kik életükkel is
Krisztus igaz híveinek igyekeznek bizonyulni, azok
részesülni fognak egy szebb világban azokban az
örömökben, melyeket szem nem látott, fül nem
hallott s az emberek szive meg sem gondolt, mert
ilyeneket készített Isten az őt szeretőknek.
Ezt a reménységet hirdeti a karácsoni ének i s :
„ A z idő teljességében,
Nekünk Jézus személyében
lm, születik Üdvözítő,
Örök életre s eg ítő !“

Bercczhj Sándor.

A kis Jézuska.
R a jz .

—

Irta:

Olyntha.

I.
Aranyos, szöszke kis négy éves baba játszik az
ebédlőben. Senki sincs mellette, mégis folyton
cseveg, simogatja, csitítgatja nagyszemíí bábuját.
— Jó legyen, igen jó. Aludjék szépen, majd
hoz akkor a kis Jézuska magának is Babuskám
sok-sok mindent. Aranyhajú babuskát, gyémánt lesz
a szemecskéje, arany a ruhácskája. Aztán szép
sárga czipőt, gombosat, fehér kabátot, habosat.
Csi . . csija kis babája, elmegy a mamuskája Jézus
kával beszélget. Aranybabát hoz négyet.
— Erzsiként, — nyit be az édes mama — mit
csinálsz szivem?
— Játszom, mamám, a Juczival kis Jézuskát. Most
olyan jó, aluszik. Elmegyek, beszélek a Jézuská
val, hozzon Juczinak is süteményt, meg czukrot.
Add ide hiamám, édes, a kabátomat, a sapkámat.
— Hova mégysz te, kis bohó! Én már meg
mondtam a Jézuskának, mit hozzon a te Juczidnak.
Itt maradsz anyuskánál, megmondod neki, mit
küldjön neked a kis Jézuska.
— Anyuskám, szép karácsonyfát, aranyos böl
csőt, hajas babát, meg czukrot, de édes legyen
ám !
— Nagyon édes lesz kis bogaram, te — szól
az édes anya megcsókolva a csacsogó kis ajkat.
Il/
Habos ágyban, dagadó párnák közt fekszik Erzsiké,
beteg, nagyon beteg. Még nem is jött el a kis
Jézuska hozzá, mégis örökösen csak vele beszélget.
Mellette anyja s a jó orvos bácsi.
— Orvos ú r! az Istenre kérem, ne kíméljen,
mondja, remélhetek-e? Erzsikém kínjai az én szi
vemet tépik. Mondja . . . mondja . . .
— Nagyságos asszonyom ! Mit ember tehet, meg
tettem, bízzék Istenben, ő a legjobb orvos.
— Anyám, édes anyám ! kiáltott egyszerre a
kis beteg. Nézd csak, ott repül a kis Jézuska;
látod, milyen szép fehér ruhája van ? Ni, mennyi
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angyal repül vele. Hajas babát visznek, ja j, mennyi
szén ruhácska van abban a kis kocsiban !
Édes anyám, anyám, én is elmegyek a kis Jézuskával . . .
Aranyos Jézuska várj, várj, fehér az én ruhám
is . . . Anyuskám, édes mamuskám, megyek . . .
Isten veled ! Apus, Isten v e le d !
Nagyot sóhajtott, aztán elaludt örökre.
A kis Jézust oly régóta várta. íme, eljött érte
Karácson estére.

Karácson-est.
Elbeszélés.
írta:

G e d n ly

Lajos.

(V ége.)

Ismét Karácson estéje van; ismét öröm sugárzik
a szemekben, öröm gyertyái gyúlnak ki a házak
ban, családokban.
Özv. Bágyoni Lajosné házában is ünnepelnek.
Midőn el kellett hagynia az ecsegi paplakot, hová
új pap költözködött be, Kis-Bágyonban, férje szülő
földjén, bérelt egy szerény kis lakást. Itt él már
félesztendeje három gyermekével csendben, bé
kében, \isszavonultan. Sarkadi Márton töldesúr
ugyan felajánlott neki kastélyában kényelmes la
kást, de az özvegy nem fogadhatta el szives aján
latát, hisz a kastély minden zuga csak férje sze
rencsétlenségéről beszélt neki. Ott, ama kis házi
kóban, a falu végén csendes elvonultságban csak
férje emlékének él. Karácsont ünnepelnek ma ők
is. Ott áll a karácsonfa a kis asztal közepén ; nem
ér fel a mennyezetig, mint tavaly, egy piczi fácska
csak; kigyulnak rajta a gyertyák, nem százával,
mint a múlt évben, csak itt-ott ég egy-egy kis
viaszgyertya. Nincs már kenyérkereső családapa.
Elemér, Emmike és Lajoska örömtelten nézik a
kis karácsonfát s aztán, hogy a bánatos édes
anyára néznek, elszomorodnak, eltiin arczukról a
mosoly. Ú gy fáj, úgy éget valami; úgy hiányzik
valaki. Végre megszólal a kis Lajoska:
— Úgy-e mama, apika ma visszajön, hogy lássa
mit hozott a Jézuska!
— Igen, visszajön . . . ! Szól elmélázva az édes
anya.
Csilingelés hallszik oda künn, befordul az ud
varra egy kis szán; szépen felkantározott két gyö
nyörű ló van befogva, hosszú prémes bundában
a kocsis. S a szánból leszáll egy lenge égi alak;
fehér prémes bundájában úgy néz ki, mintha
angyalként egyenesen az égből jött volna. Ruga
nyos léptekkel a szobába lép, körültekint a ka
rácsonfa világánál, aztán odaborul Bágyoniné keb
lére s úgy sírnak, úgy zokognak.
— Édes Hildám! Isten hozta nálunk szent ka
rácson estvéjén. Oh, mily nagy örömöt szerzett
nekem kedves eljövetelével! Szólal meg végül
Bágyoniné.
— Kedves Emma, nénikém! Oly régen vágytam

már látni, eljöttem hát ma, hogy ne legyenek
olyan nagyon szomorúak.
Aztán sorba csókolgatja a gyermekeket, egyik
nek játékot, másiknak babát, harmadiknak czukrot oszt s azok úgy csókolják, úgy ölelik a jó
Hildát.
Hilda 18 éves fiatal leány. Barna haja nagy
fürtökben omlik alá arczán, barna szemeiben an
gyali jóság fénye ragyog, arcza üde, szép; piczi
piros ajka olyan, mint egy spanyol meggy ketté
vágva; termete igéző, egész lényén végtelen báj
ömlik el. Szüleinek szemefénye ő; ott laknak
K.-Bágyontól néhány órajárásnyira Ujhalom váro
sában; igen vagyonosak, jómódúak. Hilda a ház
gyöngye, a város és környék jóltevő angyala.
Lelkében istenfélelem, vallásosság lakozik, szive a
legnemesebb erények kincsesháza. Szelíd, szerény
szolgálatkész; nyájas mindenkihez, jót tesz min
denkivel. A kéregetőnek maga oszt alamizsnát, az
éhezőknek kenyeret ad. a didergő test rongyait
meleg ruhával cseréli ki. A hol megjelenik, a
hová belép, vele öröm, vidámság költözik b e ;
tiszta édesen csengő hangjával, vidám kaczagásával, mosolygó arczával felderíti a bánatba merült
sziveket, örül az örülőkkel, sír a sírókkal. Kis
gyermekek valósággal bálványozzák; ha jönni lát
ják, már messziről kiáltozzák: Hilda angyalom,
Hilda angyalom !
Bágyoniékhoz hosszú évek igaz barátsága fűzé;
esztendőnként többször kirándult Ecsegre is szülői
vel, rendesen vasárnap vagy ünnepnap, hogy az
ő kedves Lajos bácsija predikáczióit élvezhesse,
hogy azokból okuljon, tanuljon.
A szomorú gyászeset óta csak egyszer volt
Ecsegen; aztán, hogy Bágyóniék elköltözködtek,
nem volt még alkalma őket meglátogatni. Pedig
úgy vágyódott, úgy kívánkozott el hozzájok.
Az alkalom megjött.
— Ma egy éve, épen karácson estvéjén volt,
szól Bágyoniné, — hogy egy szán udvarunkban
megállt. Elvitte az én jó uramat s többé vissza
nem hozta.
— Oh, édes Emma nénikém — válaszol Hilda
— a mi szivünk is annyira fáj, hogy elvesztettük
szegény jó Lajos bácsinkat. Nem tudok beletörődni,
hogy ő nincs már. Hisz oly jó volt hozzánk. Mikor
kis leányka voltam, mindig az ölébe vett, elját
szott velem, mesélt, regélt, nevetgélt velem együtt.
Aztán mikor nagy lettem s tudtam már zongorázni
is, mily szépen énekelte azt a gyönyörű én eket:
„Erős vár nekünk az Isten" s én oly boldog voltam,
hogy a zongorán kisérhettem. Igaz, édes néni, hol
van az a szép zongora, melyet a múlt évben együtt
vásároltunk Ujhalomban és a melyet Lajos bácsi
annyira szeretett?
— A zongora? Óh azt el kellett adnom. Hogy
ide költözködtünk, szükségem volt pénzre. Meg
aztán, ha ránéztem, mindig szegény Lajosom ju 
tott eszembe, kivel annyi édes órát töltöttünk
mellette. Ki kellett adnom a házból mindent, min
dent mi férjemé volt, mert az emlékek látásán
fájdalmamban majd megőrültem. Csak ezt az egy
arczképet tartottam meg, mely drága lényét oly
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híven rajzolja elém; ott függ a falon, gyászfátyol
lal van bevonva. Néma csend állott be. A fájó
emlékek elhallgattatták a beszédes ajkakat. Végre
megszólal Hilda:
— Édes néni, most talán nem is gondolja, hogy
miért is jöttem én tulajdonképen ma karácson
estvéjén. Az újságban az apróhirdetések között
olvastuk, hogy egy szegény özvegyasszony egyik
fiát örökbe szeretné adni, mert 3 gyermekét nem
képes felnevelni. Tudakozódtunk a kiadóhivatalban
és ott megmondták nekünk, hogy nénike az az
özvegy-asszony. Jó szüleimmel rögtön elhatároztuk,
hogy miután nálunk fiú úgy sincsen, mi egyik fiát
szívesen fölneveljük. Édes anyám velem akart
jönni, de én nem engedtem, mert kissé gyöngélke
dik. Magam jöttem ; oly jó a szánút, hideg sincs,
meg én csak holnap szándékozom elmenni. Gon
doltam, édes néninek örömöt szerzek, ha karácson
estéjén tudja meg, hogy gyermeke jó kezekbe
kerül. Mi nagyon fogjuk szeretni a fiúcskát, fel
neveljük szépen, és aztán visszaadjuk. Melyiket
szabad hát elvinnem ?
— Édes jó Hildám! Sokáig küzdöttem magam
mal, míg erre a lépésre elhatároztam magamat.
De nagy és sok a gondom. Távolról sem gondol
tunk arra, hogy a kenyérkeresó' apa oly hirtelen
elpusztuljon. A csekély papi jövedelemből megélhet
tünk elég tisztességesen, de megtakarításról szó
sem lehetett. Most már nincs szabad lakásom; ház
bérben lakunk; a jó földesúr ugyan felajánlott
nekem kényelmes lakást az ő kastélyában, meg
segítséget is, de nem fogadhattam el, hisz házának
minden zuga szegény jó Lajosom halálára emlé
keztetne, minden darab kenyér, melyet nekem adna,
férjem halálát juttatná eszembe. Nem, Lajosnak,
mint papnak, legszentebb kötelessége volt beteg
hívét megvigasztalni, még ha életébe került is.
Isten úgy rendelé, legyen áldott neve. Férjemet
úgy sem tudja kárpótolni a földnek minden kincse,
kényelme. Ebben a kis házikóban élünk teljes
visszavonultságban. A csekélyke nyugdíj éppen
hogy a mindennapi kenyérre elég; gondoltam hát,
egyik vagy másik fiamat majd csak felneveli valami
jószivű család.
— Oh, adja hát nekünk, édes néni, egyik fiát.
Melyiket szabad elvinnem ?
— Melyiket, melyiket? Tépelődik az anya.
— Talán Elemért ?
— Elemért? Oh, ő tőle nem tudnék megválni.
Oly jó fiúcska ő, annyit segít nekem. Felkölti kis
testvérét, megmosdatja, felöltözteti, megfésüli, tanítja
szép versekre, ábéczére, imádkozni, este szépen le
fekteti, betakarja. Aztán nekem mindenben segít;
aprófát vág, befűt, elmegy a boltba húsért, vigyáz
a baromfira. Jól tanul, szorgalmas, a tanító báesi
nagyon szereti és én is. Nem, nem. Elemért nem
bírom odaadni.
— Hát akkor a kis Lajoskát kérem!
— Lajoskát? Ezt az édes babát; hisz olyan kicsi
még, alig öt éves; és mennyire hasonlít édes aty
jához, mintha csak az én drága jó uramat látnám
benne. Ha lefekszünk, oda bújik mellém, kis kar
jával átkarol, százszor is a fülembe súgja, míg
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elalszik: „aranyos anyukám, édes jó anyukám” s
érzem, a mint keblemre borul, hogy dobog kis
szivecskéje érettem. 0 az én örömöm, boldogsá
gom, vigasztalóm, erősítőm. Megrepedne a szivem,
ha el kellene tőle válnom. Nem, nem; Lajoskát
nem bírom odaadni!
—- Oh, édes néni, ha fiút nem ad, adja hozzánk
legalább a kis Emmikét. Lesz még egy leányunk!
— Emmikét? Ezt a göndörfürtű, szőke hajú
arany babát, ezt a kis angyalt? Olyan jó kis leányka,
oly szorgalmas, tanulékony, dolgos, a kis szobát
már ő takarítja ki, seper, port törül, az asztalt
megteríti, az edényt megöblögeti s úgy gondozza
a kis Lajoskát. Oh, megölne a bánat, ha Emmi
kétől el kellene szakadnom.
— Jaj, édes nénike, sem fiút, sem leányt nem ad?
— Nem, nem birok megválni tőlük ! szól a sírás
tól fuldokló hangon Bágyoniné s keblére zárja
mindhárom gyermekét; öleli csókolja őket, szoro
san magához szorítja, mintha már el kellene tőlük
válnia.
S az a fehér arczú, édes mosolyú angyal, a jó
Hilda csak ámul, bámul; szemébe köny lopódzik
s mélyen felsóhajt: Oh, mily nagy az anyai sze
retet!
Másnap a szán csilingelve viszi haza a fehér
prémes angyalt; karja nem ölel fiúcskát, hiába jött.
Talán még sem hiába!
A mint Hilda elment, még az nap leszedték Bágyoniéknál a karácsonfát, le az almákat, diókat,
kalácsot, ezukorkákat; szépen lerakják az asztal
kára, hogy majd elosztják testvériesen. De nini !
Micsoda nagy aranydió ez? Akkora, mint három
más s mily nehéz. Mi lehet benne ? Égnek a kis
arezok a kíváncsiságtól; a mama gyengéden fel
nyitja s egy bársony tokocskát lát benne; felbontja
ezt is s csak akkor ámul nagyot; a tokocskában
száz darab csillogó szép arany fekszik, szorosan
egymáshoz tapadva.
K i hozta ezt ide? Ki tette ezt a karácsonfára?
Talán az a fehér arczú, barna hajú, szelíd szemű,
fehér prémes angyal, ki szánon jött, szánon ment.
Tündér ujjaival bizonyára ő aggatta fel azt a nagy
aranydiót a karácsonfára!
S azóta az a fehér prémes, jóságos tekintetű
angyal eljött minden karácsonkor s a karácsonfán
minden évben ott csillogott az a nagy aranydió s
az aranydióban — bársonytokocskában — az a
száz arany.
S a j ó Isten megsegítette, a szegény özvegy papnét s a három árva gyermeket. Elemérből pap lett,
Lajoskából tanár, Emmikéből papné.
Hát az a fehér prémes angyal ? A jó Hilda hová
lett? Férjhez ment Lajos bácsi fivéréhez s igen
boldog; van nekik három aranyos kis babájuk;
mindhárom oly édes angyal, mint a kedves mama.
Jó az Isten! Megsegít!
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A szép Forgách Zsuzsanna.
Történeti elbeszélés,
írta:

Horváth

Lajos.

(Vége.)

Alig tudja Zsuzsánna megvárni a kitűzött időt,
két nemes szolgáló leánya már átöltözött. Bátorítja
cselédit, pedig maga is reszket, mint a nyárfalevél.
Minden perez olyan kimondhatatlan hosszúnak tet
szik előtte, majd meg ébren is kisértetet lát. Aztán
e lelki vergődés közepette összekulcsolja kezét, fo
hászkodik az egek Urához. Még be sem végezi
jószerint imáját, megszólal a tilinkó ismerős nótája:
„Rab vagyok, rab vagyok
Holicsnak várában
Gyenge szivem sajog
Mély búbánatában.
Ha repülni tudnék
Messze, mint a madár
Csak hozzád repülnék".

Az ismerős dallamra kinyílik az ablak s a selyemzsinórt a rákötött ráspoly húzza lefelé. Meg
fogja valaki, kötélhágcsót erősít rá, azután jelt ad
egy rántással.
Magasban a létra, fenn rajta egy férfi bontja
le az ablakot. A lig boldogul, csakúgy csorog róla
az izzadság a hideg éjszakán. Végre elkészül. E gy
másután segít le három nőt. Kocsira, — lóhátra
ülnek s rohannak az éjféli sötétbe.
„Az Istenért várjatok, hol maradt Bakics Pé
ter?* riadoz Zsuzsánna. Majd az idő telik s
úttalan utakon nagyokat kerülnek, míg újra meg
szólal: „Siessetek, siessetek, még ránk virrad, nem
látjátok, mily magasan áll a fiastyúk! A falukon
átsuhannak, alig érkeznek, már is eltűnnek. Végre
feltűnik előttük Detrekő, Bakics testvérének, Mar
gitnak vára. Megkönnyebbülve lélekzik fel a me
nekülő csapat, itt, már biztonságban vannak. Ide
rejtette Bakics féltett kincsét a világ szeme elől,
ide férje durvasága elől. „íg y lettek egymáséi,
kik már egymás nélkül élni nem tudtak".
A vá lóp er.
Másnap kiviláglott Bakics cselekedete. A lig mert
hinni Révai a saját szemének. A váratlan meg
lepetés annyira erőt vett rajta, hogy a várból s a
környékből összesereglett népnek némán mutatta
meg a kibontott várfalat s a hevenyében össze
rakott köveket. Aztán mikor kábultsága, bosszú
sága engedte, szokása szerint ír fűnek, fának, vala
mennyi ismerősének. Mindenkitől bosszút, segítséget
kér, csakhogy az ő drága Zsuzsánnája újból vissza
térjen hozzá. Bosszút Bakics fejére, ki egyetlen
feleségét álnok beszédivei megrontotta, segítséget,
hogy az asszony szive megint hozzáforduljon.
íllésházi Istvánhoz, Thurzó Györgyhöz, Forgách
Zsigmondhoz * ) gyors csatlósok viszik a levelet, de
hiába, a mássuk sehogy sem tetszik Révainak, még
leginkább Révai Péterné asszonyom, Forgách Márai,
”) Kinek édes atyja testvére volt Zsuzsánna atyjának,
tehát unokatestvérek voltak.

Zsuzsánna testvére szívlelte meg őket, ki öcscsét
nem szánta már, hideg lett hozzá, akárcsak egy
jégdarab. Nem restelte berikoltozni a vármegyéket,
sőt az udvart, a kanczelláriát is. hogy Bakics és fele
sége országra szóló rút bűnét még feketébbre fesse.
Persze, hogy megbotránkozott ezen az, ki csak a
Révai levelét olvasta, mert benne olyan ártatlan
nak ecsetelte magát, mint a ma született gyermek.
A főherczegi helytartótól az utolsó nemes emberig
mindenki bosszankodott e vakmerőségen. Csak az
nem vetett követ a szerencsétlen asszonyra, ki tu
dott Révai ocsmány bánásmódjáról. Ilyen volt Illésházi, Forgách Ferencz, a bíboros. Az ő kezén ment
keresztül Zsuzsánna panaszlevele a „szentszékhez".
„Igen sajnálja a fenforgó körülményeket — így
ír Révainak — de ő semmit se tehet s mint papi
ember nehezen elegyedhetik efféle dolgokba, hogy
rögtön elégtételt szerezzenek s vigyék vissza a fele
ségét; de legyen türelmes, bízzék az Istenben s
várjon az időtől, stb.“
íllésházi István bölcs tanácsokat osztogat neki.
Megírta, ha a házasfelek nem tudnak egymás közt
kiegyezkedni, idegen ember a legjobb akarattal
sem tehet semmit érettök. És ha az asszony csak
ugyan olyan rossz fejérszemély, örvendjen, hogy
ily könnyen megszabadult tőle. Jó, hogy elvitték.
Adjon hálát Istennek, hogy nincs házánál, ki tudja,
még valami nagy bűnbe vitte volna Kdét. Másfelől
ajánlja, hogy ne is erőltesse a dolgot, mert — mint
hallja — amazoknak is erős írásaik vannak.
„H igyje meg Kd, hogy szivem szerint bánom a
Kdén való esetet, de minthogy Kd efféle dologban
sem első, sem utolsó és minthogy Kdnek semmi
vétke is nincsen a dologban, stb. ők vétettek az
Isten parancsolatja ellen s Kd ellen is, higyje Kd,
hogyha Kd békét hagy is nekik, az úr Isten meg
veri őket és megszégyeníti, stb. Ha Kdnek volnék,
nem keresném a szentszéken igazamat, hanem vára
koznám az gyűlésig." (Trencsén, 1607. ápril 21.)
Mátyás főherczeget annyira felbujtotta örökös
hazudozásaival s az ő ártatlanságának hangoztatá
sával, hogy ez ügyet sem vetve a másik félre,
szigorú rendeletet ad a Tátrán innen fekvő vár
megyék rendéinek s várak kapitányainak, hogy
„kegyelmesen intünk és felhívunk titeket, királyi
testvérünk nevében meghagyjuk és parancsoljuk,
hogy valamikor Révai Ferencz vagy emberei, kül
döttei titeket megkeresnek, a nevezett Forgách
Zsuzsánna asszonyt neki azonnal kiadjátok, maga
toknál ne tartsátok, ne rejtegessétek mint szöke
vényt, stb “
Ez a rendelet Írott malaszt maradt, senkiben
sem volt bátorság Detrekő ostromlását megpró
bálni. Bakics minden szükségessel ellátta. íg y nem
maradt más hátra, minthogy Révai megfogadja
íllésházi tanácsát, bevárja az országgyűlést, hol a
rendektől talán szigorú „artikulust" sikerül Bakics
fejére kicsikarni.
Megindult a korteskedés. Tizenkét főúr köriratot
intézett a megyékhez, hogy utasítsa követeit az
„artikulus" meghozására. íg y nem csoda, hogy
ország-világ a R évai— Forgách ügyet tárgyalta.
Szidta a prot. nemesség a szentszéket, mivel a hírek
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szerint a dolgot el akarja simítani. A jámbor, becsü
letes protestáns férjjel szemben a könnyelmű aszszonynak, meg a gonosz csábítónak fogja pártját.
Képzelhetjük mennyire izgatott volt az országgyűlésen a közvélemény, ha Zsuzsánnát férje be
jelentésére a nélkül, hogy kihallgatták volna, már
el is ítélik, sőt Révai panaszlevelét törvényczikkbe
iktatják.
Bakics szintén megjelent itt, de a mikor a sok
megvető arczot látta, sőt legjobb barátjai is elfor
dultak tőle, elszomorodva ott hagyta a bölcs taná
csot. Még a port is leverte lábáról Pozsonyból
kijövet.
Révai ujjongott örömében, előre elképzelte Bakicsnak meg a feleségének megnyúlt arczát, ha majd
nótázzák Bakicsot, az ítéletet meg végrehajtják,
viszik Zsuzsánnát Szklabinyára. Ez nem is lehet
máskép, mellette az egész ország. Itatott boldog-,
boldogtalant, még a saját cselédeinek is jutott az
ölelésből.
Pedig korai volt az öröme. Bakicsé helyett a
saját arcza nyúlt meg arasznyira; nem kellett neki
egy esztendő sem.
A nádor a törvényszék rendelése szerint az
országgyűlés berekesztése után rögvest kihirdette,
hogy a kinevezett törvényszék a Révai— Bakicsügybe azonnal belefog, a tanuvallatást megkezdi.
Folyt is a munka álló egy hónapig. Hazudtak
a lekenyerezett házi, udvari cselédek eleget. Meg
fizette Révay. Olyan ékesen feleltek a hozzájuk
intézett kérdésekre, akárcsak egy fiskális. Például:
„Miből volt kötve Bakics bokrétája? Sárga violá
ból, majoránna mellette, stb.“
A hosszú vallatás után elkészült a vádirat. Nem
hagyott egy fillérnyi becsületet sem Bakicson, sem
Zsuzsánnán. Feketébbek voltak szerinte az ördög
nél. Felolvasták az országgyűlésen, a nádori szék
előtt azonban egyik vádlott sem jelent meg, tehát
makacssági ítéletet róttak rájuk. Az új határidőt
1609 február 24-ikére tűzték ki. Itt már a két fél
ügyvivője vitázik. A pozsonyi szentszék Rudolf
király parancsára átküldötte az előtte megkezdett
válóper iratait. A szentszék teljesen felmentette
Zsuzsánnát, kimondotta a válást, Révait meg el
marasztalta. A perköltségek fejében 1000 aranyat
kívánt. Csakhogy a kath. szentszék ítéletét meg a
protestánsok nem ismerték el. íg y került a per az
országgyűlés választotta bíróság elé.
Felolvasta itt Jársolics uram, a szentszék elnöke,
a választott bíróság jegyzője Zsuzsánna panasz
levelét. íme néhány érdekesebb része:
„Férjhez menetelem óta semmi más gondot szi
vemben nem hordoztam, minthogy Isten félelmében
férjemhez engedelmességet, tiszteletet mutassak stb.
Mindazonáltal férjem megrontotta életemet gonosz
erkölcseivel, utálatos verekedéseivel, szidalmazásai
val, házasságtörésével, börtönöztetéssel és kegyetlen
bán smóddal stb. Sokszor fogadásokat tett, hogy
megjavul s másként cselekszik és ha nem — saját
keze írásával írta meg saját büntetését, hogy ha
ismételné bűneit s kegyetlenségeit, azonnal szabad
legyen feleségének tőle elszakadni, ágytól és asztaltól

elválni, a mint ezt a saját kezével írt nyilatkozata
bizonyltja*.
Felolvasták Révai nyilatkozatát is, melyben maga
vallja be minden rút bűnét s végül erős hittel
esküszik meg, hogy „undok, rút cselekedeteimet
holtom végéig többé nem cselekszem, sőt azt, ki
megbúsítaná, erős büntetéssel megbüntetni és így
minden bánattól, bútól ennek túlján meg igyekszem
oltalmazni, kire atya, fiú, szentlélek, három egy
személybeni egy bizony Isten segítsen. Ámen.* stb.
A komoly birák bámulattal hallgatták Révai
nyomorult és gyáva vallomását, melynek egyetlen
egy szavát sem tagadhatta le.
A kerék megfordult, a ki fenn volt, alákerült;
a kép megváltozott. Végre úgy döntöttek a birák,
hogy mind a két vádlott ötvened, ötvened magávaí tegyen esküt Révai vádjai ellen.
Volt ezután mit szaladnia Bakicsnak, hogy a
tisztító eskü letevését elhalaszsza, míg 100 jó hírben
élő nemes embert összetoboroz. Verbuvált is N yit
jában, Pozsonyban, Trencsénben, Hontban, Barsban,
Árvában stb. Ki tudja, a szélrózsa melyik irányá
ban nem. Majd nőtt a szám, majd meg fogyott.
De mintha valaki megbabonázta volna őket, sehogy
se akart a számuk nagyobbra nőni 50— 60-nál.
Törte fejét jó Bakics Péter, hogyan s honnan
verbuválja össze a 100 nemes híját. Végre meg
találta a módját.
Forgách Ferencz, az ország prímása, mindig segí
tett okkal-móddal unokatestvérén Most is pártját
fogta Zsuzsánnának.
Volt ugyanis ebben az időben egy sajátságos kis
katonai vármegyéje Nyitra és Bars megyék közé
ékeltem Minden egyes lakosa büszke nemes vala.
Ú gy hítták: Verebélyszék. Dolgaik igazítására való
ságos vármegyei szervezetük volt, főispánjukat
nádornak czímezték, míg f'öldesuruk a primás
vala. Verebélyszék nemeseiből telt ki tehát a hiányzó
szám.
A kitűzött időt alig várhatta Pozsony városa,
annyira felizgatta a sok kósza hír. Akkora szelet
vert az eskületétel az egész felső vidéken, hogy
a pórnép is seregesen vándorolt a látványosságra,
sőt Bécsből sem resteltek lejönni.
A királyi helytartó külön okirattal nevezte ki a
bírákat, kik előtt esküdniük kellett.
Ezek valának Cziráky Mózes nádori ítélőmester,
Lippai János királyi személynek és Andreasich
Mátyás országbíró, ítélőmester.
1611 márczius 7-én volt a pozsonyiaknak nagy
napja. Ekkor jelentek meg mind a ketten 50 - 50
nemes tanúval. Egész sokadalom vette be magát
ezekkel Pozsonyba. Száz vidéki nemes, ki gyalog
fütykössel, ki lovon czifra buzogánynyal, ki meg
szekéren ötöd-hatod magával, bizony nem hétköz
napi látványul szolgált. Elgondolható, volt itt evésivás, kijárt kinek-kinek a szája íze szerint való.
Dehogy bőjtöltek, pedig ilyen nagy eskü előtt a
böjt járta akkor még rendesen. Csak az volt a
bökkenő az urak közt, hogy hol adjanak ennek a
csákányos, rozsdás kardú, de büszke nemességnek
az eskületételkor helyet. Az urak a szt Mártonról
nevezett székesegyházat szemelték ki. Fényesebb
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felvonulást igen, de érdekesebbet még nem láttak a
vén templom falai. A kecske és báránybőr süvegíí,
czifra bundás atyafiakat szájtátva bámulták s nem
egy ízes tréfára hangolta a nézőket ennek-annak
a bundás nemesnek kajla bajusza, torzonborz
szakála.
A nagymisén jelen volt mind a száz. Aztán a
mise után a tudós Cziráky Mózes nádori ítélőmester
előtt megesküdött először Bakics a maga 50 tanú
jával, hogy Forgách Zsuzsánnát el nem csábította,
mézes beszéddel meg nem rontotta, vele nem él,
sem Holics várának falát titkon át nem fúrta, Zsu
zsánnát meg nem szöktette stb., stb. Aztán Zsu
zsanna is megesküdött a maga ötvenével.
Ha az emberek nem ismerték volna Révai hires
nyilatkozatát, ha nem lettek volna tisztában a hely
zettel, bizony szemükbe kaczagtak volna az esküt
tevőknek, míg így inkább még mindeki bátorította
őket. A 100 tanú esküje roppant hatást tett, amint
azok férfiasán, bátran elmondták az esküformát s
az ünnepélyes csendben visszhangozták a nagy
templom boltívei.
Révai ügye elveszett örökre.
Hiába akadékoskodott Révai ügyvéde, hiába kap
kodott minden kicsinyes külsőséghez, hogy ennek
vagy annak a tanúnak csak nagyapja volt nemes,
nem használt semmit.
Az 1618-iki országgyűlésen még egyszer meg
pengette a régi húrokat, de sikertelen.
Visszavonult azután teljesen a közélettől s 1625-ben
bevégezte hányatott életét,
Mihelyt halála köztudomású lett, az országgyűlés
még ez évben feloldotta az 1608-iki országgyűlés
határozatát.
Elégtételt akart szolgáltatni ezzel a sokat zak
latott vádlottaknak, kik életük hátralevő részét
zavartalan boldogságban töltötték Detrekőn. Össze
azonban sohasem keltek.
A férj halála után következő hat év még gyor
sabban pergett le, mint az előbbiek. Mert ez idő
alatt semmi Írott emlék nem maradt fenn sem a
hős Bakics Péterről, sem a szerelmes szivű hűséges
Forgách Zsuzsánnáról, kivéve Zsuzsánnának a győri
káptalan foliánsai között őrizett megható szép vég
rendeletét. Ez a végrendelet Győr vármegye Ásvány
helységében kelt 1631 okt. 21-ikén.
Megható szavakkal búcsúzik el benne édes bátyja
urától, ngos Bakics Pétertől s minden ingó és ingat
lan vagyonát reá hagyja.
„Tudom nyilván jó l — mondja a végrendelet,
— hogy minden, a mit az én édes bátyám-uramnak hagyok, csak igen keveset tégyen az ő kelme
húsz esztendeig reám való gondviselése és előszám
lált költségéhez képest. De fizesse és elégítse meg
ő kémét az én adósságomért az mindeneknek meg
fizető ura és Istene . . .“
Mikor Bakics e végrendelet mását kéri a győri
káptalantól 1633-ban, már akkor Zsuzsánnát néhai
rokonának nevezi.
*
„íg y folyt le ez úr-asszonyságnak ötven évre ter
jedő élete. Mint vihar után a tiszta égen lemenő

nap végmosolya, mely megvigasztal a múltak szen
vedéseiért: Forgách Zsuzsánna élete is a vége felé
a legvonzóbb, a legboldogabb.“
Bűne ugyan, ha ez bűn, csak az volt, hogy
felette igen szeretett.

Karácsonkor.
.Szent vágyódással jöttünk ünnepelni
Házadba, Isten, ég diesö királya.
Láttuk m i is a esilíagot felkelni
1(a ráesőim ak szép, tiszta hajnalára.
Utána jöttünk, és hozzá Betértünk,
f{it az egekből elboesátkl értünk.
,S a tiszteletnek bár csekély adója,
De szivünk azt hívségesen lerója,

,

ő k , nem vagyunk m i napkeletről jöttek
Bölcsek s királyok mégis boldogabban
Töltjük a jászol-bölcsőnél időnket
jS keblünk nagyobb s tisztább öröm fül lobban.
Mert nemcsak megszületni látjuk Ötét,
S dicső munkában töltni szép időket,
Hanem meghalni igazság szaváért.
Mindnyájunknak üdvéért és javáért.

,

,

fís az arany is m it használna nékiink,
Ha lelkünket hitvány kincsért odadnánk;
Ha helyünk lenne esúfolóknak széki.
$ áldó szó helyit káromlásra fakadnánk.
A tömjén ha utálatot födözne,
jS léleksebünk mirhával vön kötözve;
fís itt is a nevére szentelt aszta!
f{in ál ti a gyilkos, örök kárhozattal.
ő h nem, nem így jövénk m i e hajlékba:
l{eblünk áhítat hó ruháját ölti
j$ Bér botlásban s bűnben leledzünk néha
Lelkünket a .Szentlélek újra tölti
jS ha meghalnánk: Jézustól nyert haszonnal,
Terhűnk' hagyva, föltámadnánk azonnal
fís mennybe szállnánk, h ol dicsők lakoznak,
j j a Báránynak látásán vigadöznak.

,

,

Áldott légy. Isten, mindezért a jó é rt;
Dicsőség s hála térjen szent nevedre.
JS hogy ne éljünk csak földiért, miliőért,
Teljék m i bennünk nagyságodnak kedve.
{Segítsd elő, k i utadon törekszik
JS Sár korán múl, vagv a sírig öregszik:
A hit, remény s szeretetnek sugára
Hintsen szelíd fényt élte alkonyára.

,

fís most taníts a Megtartó szavára :
fírtsék meg azt, kik szenvednek nyomorban,
í(ik e t még Bánt szeretteik halála,
Vagy Bűn miatt fetrengenek a porban.
Te légy velünk ez ünnepélyes órán,
Hogy szent igéd üdítő vízként folyván,
Minden lélek elégségig lakozzék,
fís hálája te néked illatozzék. Ámen !
Tóth István.
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Apró történetek.

Karácson ünnepén.

Kicsiért nagyot. Egyszer egy gyermek egy drága
vázával játszott s játék közben beledugta kezét
annak szűk torkába s nem tudta aztán kihúzni.
A síró gyermeknek segítségére sietett az egész h áz;
apja, anyja mindenféleképen próbálgatta a gyer
mek kezét a virágtartó edényből kiszabadítani, de
nem sikerült: úgy, hogy — úgy látszott — a drága
edényt fog kelleni széttörni. Mielőtt az apa ezt
megtette volna, még egy utolsó próbát tett, azt
tanácsolta gyermekének, hogy próbálja az ujjait
lefelé forditani s a lehető legkisebbre összezsugoritani. „A zt nem tehetem, — monda a síró gyer
mek — mert hisz akkor a kezemben lévő krajczárt
kiejtem . . .“
A gyermek ugyanis kezében egy krajczát tartott,
a melyet nem akart elereszteni s azért nem tudta
kihúzni a kezét s ennek a kicsiny pénzdarabnak
majdnem áldozatául esett a drága váza.
Hány keresztyén hasonló ehhez az oktalan kis
gyermekhez. Körülmarkolják a Mammont s a világ
nak egyéb hiábavalóságait s halhatatlan lelkűket
s örök-üdvüket teszik koczkára miatta.

Karácson: a keresztyén gyermekek örömnapja.
A kis Jézuska nevében nyújtott ajándékok szere
tettel árasztják el a kisdedek szivét, hogy Ő Hozzá
jöjjenek s fogalmuk legyen arról a nagy ajándék
ról, a melyet Istennek kegyelme az Ő üában adott
az ember fiainak.
*
Karácson: édes mindnyájunknak kedves gyer
meknapja még aggkorunkban is.

A betlehemi hír

hallatára ekkor érezzük leginkább, hogy Jézusban
Isten gyermekeivé lettünk.
*
Karácson: a népek családi közös napja, a hol
Jézus megjelenése hirdeti, benne vetett hitünk bi
zonyítja s szeretetünk vallja, hogy egy Atyának
gyermekei vagyunk, tehát szeressük egymást.
*
Oh örvendetes, oh kegyeletes

*

Az Isten útjai. Thornhill, a liires festő, egy
szer azt a megbízást nyerte, hogy a híres szt Páltemplomnak (Londonban) a kupoláját kifesse.
A mint így dolgozik s már közel volt munkája
végéhez, egyszer — a festők szokása szerint — hát
rafelé lépked, hogy távolabbról nézze meg, hogy
mutat az, a mit festett. Nem vette észre, hogy az
állványnak, a melyen dolgozott, egészen a szélére
ju tott: még egy lépés — s a torony-magasságnyi
állványról lezuhan s összezúzza magát. Egy mellette
dolgozó segédje erre, látva a veszedelmet, gyorsan
ecsetjéhez nyúl s a már majdnem kész festményt
kezdi össze-visszamázolni.
Thornhill, magánkívül haragjában, a fiatal em
ber felé ugrik, hogy megakadályozza romboló
munkájában; mihelyt azonban megértette a helyzetet
s a fiatal ember czélzatát, szivében a harag hálaérzetté
változott. „Ha én Önre abban a veszedelmes pillanat
ban rászólok, — moodotta a fiatal ember — úgy
Ön bizonyára megfordul, hogy lássa a helyzetet s
az esetben menthetetlenül lebukik. Hogy életét
megmentsem, nem maradt más választásom, mint
hogy festményét elrontsam s ez által az állvány
széléről gyorsan befelé lépni kényszeritsem.
Gyakran tesz így az Isten is velünk. Mi embe
rek ugyanis hajlandók vagyunk arra, hogy magun
kat, vagy műveinket bámulva az egyensúlyt el
veszítsük. Az Úr azonban időközönkint közbe nyúl
s megment az elbizakodottság s kevélység örvé
nyéből, részint az által, hogy terveinket meghiú
sítja, részint hogy szerencsénket szétrombolja. Mi
haragszunk, zúgolódunk, nem egyszer kétségbeesünk
e miatt, pedig ha a dolgot megfontoljuk, sikertelen
ségeinkben s megpróbáltatásainkban is az tír
kegyelmét, irántunk való szeretetét ismerjük fel.
K ö z li: Paulik János.

Kegyelm et hozó karácson!
Világ elesett, Krisztus született:
Minden keresztyén vigadjon.
Oh örvendetes, oh kegyeletes,
Kegyelm et hozó karácson!
Krisztus megjelent és kiengesztelt:
Minden keresztyén vigadjon.
Oh örvendetes, oh kegyeletes,
Kegyelm et hozó karácson!
Angyalok zengnek az Úr nevének:
Minden keresztyén vigadjon.
D r. Baltik Frigyes,
evang. püspök.

A karácson-est.
Irta : H o r v á t h

Lajos.

Öreg este van. Sötét, mint a szurok. Még a
csillagok is köpenybe burkolóztak olyan fagyos
szél sivít Bakator alvégén. Ilyen időben még a
kutyát sem kell kiverni, szokta volt mondani Péter
bácsi, a bakter; Bakator nagyközség legtekintélye
sebb személye, persze visszáról. Egy-egy mécses
halovány világa vet egy kis fényt itt is, ott is az
utczára, jeléül, hogy ott még nem pihennek. Az
énekes gyerekek jobbára hazaszállingóztak, zsebük
ben csörgetve diót, mogyorót, sőt néha krajczárt
is. A világos ablakokból ki-kihallatszik a karácsom
én ek :
„A z egész világ vigadjon,
Istenünknek hálát adjon".
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H ej! de nem vigadnak Simon Ferenczéknél. Az
édes anya kezére támasztja gondterhelte fejét, az
énekes könyvre hullnak a könyei.
— Istenem, Istenem! ma két esztendeje más
napra virradtam. Akkor boldog voltam. Melyik meny
asszony ne lenne boldog, előtte rózsás a jövő. Ma
a boldogságnak még a rongyával is megelégedném,
egy-egy vidám perczczel, mely kiverné fejemből a
két esztendőnek szomorú emlékét. Senkim sincsen,
mióta jó anyám a szemét behunyta, ki előtt kiönthettem sötét bánatomat; senkim, a ki vigasztalna,
a ki letörölné forró könyeimet.

utad nem lesz sikertelen . . . Benyit az ivóba. Az
árendás Náthán éppen egy liter bort tesz részegférje elé. Rajta kívül nincs egy árva lélek a
korcsmában.
— Ferencz, az Isten nevére kérlek, gyere haza,
töltsük együtt ezt a szent estét.
— Még utánam kuncsorogsz, eredj, m ert.. . —
felkapja a telt üveget, de az asszony meg se
mozdul.
— Ferencz gazda, ne házsártoskhodja magát,
— szól a zsidó, ki reszketett, mint a nyárfalevél —az asszonyság!! csak jót akharja.

Simon Ferencz karácson estéjén is részeg.
Kis Magdánk halála óta férjem egyre iszik, ma
holnap megütik a dobot előttünk. Készül a koldus
bot. Mire jutottam én, kit apám a szeme világánál
jobban szeretett.
Üdvözítő Jézusom, ki váltságot hoztál minden
kinek, váltsd meg szolgáló leányodat a sok kíntól.
Térítsd vissza férjemet a rossz útról, adj neki erőt
a jóra. Adj .. . adj ... de ne úgy legyen, a mint
én. hanem a mint te akarod. Ámen. Görcsösen szo
rítja kezébe énekes könyvét, felveti a fejét, aztán
mintha egy gondolat villant volna agyán keresztül,
hirtelen felpattan ülőhelyéről, nagykendőt vesz
és nekivág a koromsötét éjszakának. Nem ügyel
semmire, csak megy, megy sietve egyenest az alvégi
korcsmának.
Sohasem tette meg, hogy férje után járjon, de
most egy titkos hang súgta a fü léb e: menj, menj,

— Még te is Izrael! jól van, idd meg magad a
kotyvalékodat, ezzel lecsapja az üveget.
Á szemközt levő ház elől, a félig nyitva hagyott
korcsmaajtón hallatszik az utolsó gyerekcsoport,
éneke :
„E zt sok ezer szív kívánta,
Végtére az Úr megszánta,
A sóhajtozó világot,
S szerzett számára váltságot".

Az ismerős énekre felkel Ferencz gazda, leveszi
süvegét s állva hallgatja végig.
— Állj fel pogány! hallod, ez a mi énekünk,
vedd le a kalapot! Ezt énekeltem én is gyerek
koromban, m a . . . ma is elénekelem.
Gyerünk asszony! pogány hely ez, jobb otthon
s tántorogva megindul.
Mihelyt kiérnek, megszólal az egyik g y erek :
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„Nézzétek, Simon Ferencz karácson estéjén is részeg,
a korcsmából támolyog ki, ez nem jó ember, ma
mindenki otthon lehetne".
Ferencz gazda megszégyenülve hallotta a meg
jegyzést, máskor öklével felelt volna, de most a
szégyenérzet sem engedte, hogy válaszoljon
— Magda ! úgy-e sírtál ?
•— Nem, csak az Istent kértem, térítsen jó útra.
— Megtérített. Soha többé nem teszem a lábamat
a korcsmába. Hitvány legyek, ha megszegem a
fogadásomat. Csak te nézd el eddigi hibáimat, meg
lásd, becsületes ember leszek. Dolgozom, van két
karom, a megtérőt az Isten sem hagyja el. Meg
bocsátasz '?
— A szivemből, ha ma velem énekelsz, velem
imádkozol.
— Megteszem.
Nem volt többé Simonéknál bús a karácson-est.

Üdvözlet
a Luther-társaság t. tagjainak.
A karácsoni szép szokásnak hódolva, mely szerint
a családfő a családi tűzhelytől távol lévő tagjait
üdvözletével és jó kívánságaival megörvendezteti,
a Luther-Társaság is felkeresi kedves tagtársait,
hogy nekik üdvöt, békét és boldog karácsont
kívánjon.
A szeretet ünnepén mi is óhajtanok híveinkben
a Luther-Társaság iránti szeretetet lángra lobban
tam ; s a midőn ezt teszszük, evangélikus egyhá
zunknak s ezzel az egész emberiségnek is vélünk
szolgálatot tenni. Mert hisz, mit akar a LutherTársaság ? Vallásos iratok útján Jézus evangéliomát
és annak szeretetét, terjeszteni s ezzel szétoszlatni
a lelki sötétséget.
Karácson ünnepe a szeretet ünnepe, de ezzel
együtt a szellemi világosság ünnepe is.
Hogy azonban a világosság napja nálunk is
ragyogjon, gondoskodnunk kell fénysugarainak el
terjedéséről ; gondoskodnunk kell, hogy e fény
sugarak elhatoljanak a legszegényebb gunyhó rejtekébe is. Az eszköz, a melylyel ezt elérjü k: az
írott szó, újság, könyv. A nyomtatott szó nagy
hatalom, s mindenki igyekszik azt hatalmába kerí
teni. Nekünk is kell azt nagyobb mértékben igénybe
vennünk; illetve fokozottabb mértékben a nép közé
juttatni.
A kérdés csak az, hogyan ? Tény, hogy magyar
népünk nem igen szeret könyvre pénzt kiadni. Sőt
még a szellemi dolgok iránti érdeklődés sincs anynyira kifejlődve, mint azt a külföld nyugati protes
táns népeinél tapasztaljuk. K ell tehát egy oly esz
közről gondoskodnunk, a melylyel a nép kezébe a
könyvet juttatjuk, a könyv iránti szeretetet felébreszszük s ezáltal a szellemi világosságot ter
jesztjük. Egy ily eszközre óhajtunk rámutatni azon
felhívással: állítsunk fel minden gyülekezetben egyegy népkönyvtárt!

Ehhez nem kell sok pénz, csak egy kis jóakarat.
Egy közkönyvtár a nép szellemi és erkölcsi emelé
sének legfőbb rugója, leghathatósabb előmozdítója.
Sehol sem látjuk ezt jobban bebizonyítva, mint a
protestáns Eszak-Amerikában. Tőlük tanuljunk mi
is. Példaképen felhozzuk Massasuchets észak-mexi
kói állam közkönyvtárait. Massasuchets állam tör
téneti múltjából csak annyit említünk meg, hogy
ez volt egyike azon első amerikai államoknak, a
melyek a rabszolgaságot eltörölték. Jelenleg pedig
arról nevezetes, hogy kitűnő iskolái vannak. Ennek
az államnak — 7 község kivételével — valamennyi
községben van nyilvános könyvtára.
Hogyan jön létre Amerikában egy-egy közkönyv
tár? A hatóság s a társadalom, de főleg a társa
dalom segítségével. A legtöbb közkönyvtár ada
kozásból létesült s adományokból fedezi kiadásait.
Hogy mennyit költenek még faluhelyeken is ily
czélra, mutatja Acton községe. Ez a község 1978
lélekből álló falu. Van kőből épült közkönytára;
könyvtárnoka: Miss Viola T u ttle; évenkint 400
dollárt ad ki könyvek vételére. Tuttle kisasszony
1898-ban kiadott 7866 művet a falusiaknak olva
sásra. Ha már faluhelyen ily nagy szellemi élettel
találkozunk, csodálkozhatunk-e rajta, hogy Amerika
annyira fejlődik ?
Különösen a hölgyeknek jutott nagy szerep az
amerikai közkönyvtárak elterjesztésében. Ok azok,
a kik részint ingyen, részint csekély díjazással
kezelik a könyvtárt. Ok azok, a kik a lakosságot
rábírják, rábeszélik a könyvtár látogatására; út
mutatással szolgálnak nekik, a művek megválogatására. Irodalmi, vallásos estélyek rendezésével el
vonják a népet a korcsmától s a magasabb szellemi
élvezetekre, könyvek olvasására szoktatják.
A hölgyeknek a belmissziói munkásság minden
ágában fokozottabb mértékben való alkalmazását
nekünk is foganatosítanunk kellene. Faluhelyen
vagy kis városban nagyon sok jobbmódú kisaszszony ingyen vállalkoznék ily könyvtár kezelésére,
a melylyel sok munka nem já r s neki a gyüleke
zetben mégis bizonyos tekintélye volna. Másutt meg
oly csekély díjazással lehetne női alkalmazottat
kapni, a mennyiért ezt férfi nem tenné.
Egy ily közkönyvtár felállításához nem kell nagy
anyagi áldozat, Kezdetnek nem kellene több, mint
egy szekrény, melyet az iskolában vagy a papi lakon
fel lehetne állítani. A gyülekezet belépne a Luthertársaságba tagnak s ezzel biztosítja a könyvtár
szaporodását. A jobb módúaknak könyv- és pénz
adományai szintén gyarapítanák a könyvek számát.
Egy községbeli értelmes kisasszony vállalkoznék a
könyvtár kezelésére. Adventben és böjtben vallásos
és ismeretterjesztő estélyeket tartanának. így a
hívek megterheltetése nélkül létesülhetne lassacskán
minden községben egy-egy közkönyvtár, melynek
áldása megmérhetetlen volna.
Cselekedjünk, míg ráérünk, nehogy a sötétség
éjszakája népünkre szakadjon!
Az irodalmi bizottság tisztelt tagjait pedig fel
kérjük, szíveskedjenek a Luther-Társaságot szellemi
tudásukkal népies vallásos iratok írásával támo
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gatni. Az alapszabályok értelmében az irodalmi
bizottság minden tagja tartozik 5 év leforgása alatt
egy-egy munkát beküldeni. Reméljük, hogy tagjaink
btizgóságában nem csalódunk.
Hitrokoni üdvözlettel
Budapesten, 1902 karácson ünnepén:
Majba Vilmos,

Zsilinszky Mihály,

titkár.

elnök.

a dunáninneni kerület nagytekintélyű püspökének és
Bachát Dániel, budapesti főesperes, a Luther-társaság tiszteletbeli alelnökének, arany-gondolataik
arany-szivük mélyéből fakadtak. Bereczky Sándor
és P a u lik János, mint e lap volt szerkesztői, bizo
nyára még élénk emlékezetében vannak t. olva
sóinknak. Geduly Lajos, újpesti ev. lelkész, szép
karácsom elbeszélésével

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papi-lak alap ja 
vára adakoztak: A Magyar Szó egyik előfizetője
Mohácsy L. úr útján 2 K., Hazay Ödön 5 K., id.
Hoffmann Károly 2 K., Schönviszner Kálmán ev.
leik. 4 K., Ritter Frigyes (Győr) 2 K , Borbély
József gyűjt. 8 K., (Borbély J. 1 K., Borbély J.-né
20 fii., ifj. Borbély J. 10, Borbély Ilonka 10 fii.,
Flórián J. 1 K., Haiduska Zs. 10, Szabó Sándor
10, Varga I. 10, Fonad J 10, Czeh P. 20, Szabó
P 60, Kelemen 1. 20, Ványi J. 30, Juhász J. 10,
Danis J. 10, Tarnóczi P. 10, Jakab H. 10, Stumpf
Gy. 10, Balog J. 10, Varga F 10, Püsznög 10,
Gombos G. 20, Kulik J. 20, Csendes I. 20. Szalai
G. 20, Czifra I. 10, Szeidl J. 20, Ragányi 10,
Hermán Á. 10, Boskó L. 20, Méry F. 40, Dankó
20, Kiss J. 40, Brezina B. 20, Havlik J. 40 fii. =
8 K.), Rosconi Lipót 2 K., Hedrich és Strauss 10 K.,
dr. Markó Sándor 2 K., Kozlay Rózsa gyűjt. 12 K.
80 fii., Bohus János (Erdőmeg) 80 fii., Szórády
Lajos tatrangi ev. leik. gyűjt. 4 K., (tatrangi ev.
cgyh 1 K., Szórády L. 1 K., Tóth A. 40, Nagy
Gyuláné 40, Kiss Jolán 40, Sz. I. 40, Csorna
Mariska 40 fii. = 4 K.), Benkó Pál gyűjt. (Erzsébetfalva) 13 K. 90 fii., Szoyka Gusztáv tanársegéd
gyűjt. 14 K 78 fii. (Szoyka G. 2, Balázs Emma
1, Hankó János 2, Balázs M. 1, Balázsy 1, Matild
l,Lankonch 1, Szoyka 2, Broch 1, Balás 1. Schmidt
1 K , Fr. 50, N. N. 20, X Y 4, Z 4 fii.) Összesen:
83 K. 28 fii. Főösszeg: 4551 K. 20 fii. A szere
tet Istene áraszsza el a kegyes adakozókat legjobb
áldásaival

méltó feltűnést

keltett.

Horváth Lajos, ev. lelkész, budapesti vállástanár, már
eddigi szép munkásságával is meghódította olvasóközönségünket ! Tóth Istvánt, lapunk szorgalmas és
tehetséges versiróját, jó l ismeri t. olvasóközönsé
günk. Olyntha megható kis rajzot írt, ifj. Tettey E m il
csinos képet készített ünnepi számunkra. Végül egy
házi költőink fejedelméről, protestáns erősségünkről:
a bűvös szavú Szabolcska M ihály-ról mit szóljunk V
Hálát adunk az Úrnak, hogy ebben a nehéz időben
elküldte gyönyörűségünkre, vigasztalásunkra, erő
sítésünkre. Szívből üdvözöljük t, munkatársainkat
egyenkint és összesen és t. olvasóink nevében is
hálás köszönetét mondunk nekik szives közremű
ködésükért.

Új hajlékot készül emelni a pesti magyar-német
ág. hitv. ev. gyülekezet főgimnáziumának. Fabiny
Gyula, közfelügyelő és dr. Zsigmondy Jenő, syndicus, ez ügyre vonatkozó, meleghangú felhívását
lapunknak is megküldötték. Mintegy kétszázezer
korona hiányzik még

az építés költségeiből.

A

gyülekezet vezetői bizalommal fordulnak hitsorsosaikhoz ; kérik őket, hogy hallgassanak a jótékony
ság,

az

áldozatkészség

szellemének

sugallatára,

mely a protestáns ember lelkében mindenkor, a
mostaninál sokkal súlyosabb időkben is, megszólalt
valahányszor nagy, közös erővel megoldandó fe l
adatokkal állott szemben egyházunk és iskolánk.
Nagy, életbevágó feladatról van s z ó : a családok
örömének, egyházunk jövendőjének, hazánk remény
ségének, a serdülő nemzedéknek testi és lelki jó 

Különféle.

voltáról. Arról van szó, hogy tanuló ifjúságunk ne

Lapunk mai számával a hetedik évfolyam —
Isten segítségével — befejeződött. A legközezelebbi szám január hó 15-én jelenik meg. T.
olvasóinknak és munkatársainknak békés, ör
vendetes karácsom ünnepeket és boldog új
esztendőt kivánunk. A jó Isten legyen velünk
az ó-év utolsó napján s az új-évben is marad
jon velünk. Akkor nincs mitől tartanunk!
Ünnepi számunkat t. munkatársaink változa

legyen árnyékba ültetett virág, hanem hozzájus
son a levegőhöz, a világossághoz, az életadó nap

három nap múlva meghalt, feleségét és kiskorú
gyermekeit nagy nyomorban hagyva A nyomor

tossá és tartalmassá tevék. Mindenekelőtt felhívjuk
t. olvasóink figyelmét Zsilinszky Mihály, a Luther-

azonban gyorsan megszűnt, mivel Motisán Gábort,
mint cselédet, a gazdája biztosította a munkás-

fényéhez.

Szerencse

a

szerencsétlenségben,

Motisán

Gábor madarászi lakos, cséplőgép-fűtő szeptember
havában szerencsétlenül járt, a mennyiben a cséplő
gép bal karját elszakította, s ennek következtében

társaság nagyérdemű elnökének, és Majba Vilmos, a

pénztárnál, s azonkívül mint gépfűtő is biztosítva

tevékeny titkár, lelkes felhívására. D r. Boltik Frigyes,

v o lt : e

kétszeres biztosítás

alapján

özvegye

a

—
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munkáspénztárnál 800 korona haláleseti segélyt
kapott, a melyet az igazgatósági titkár folyó hó
7-ikén személyesen kézbesített a szegény özvegy
asszonynak. Begyes Mihály nyirbélteki lakost, gazda
sági cselédet pedig egy legurult fagerenda agyon
nyomta,

s ennek a szerencsétlen

cselédnek

az

özvegye is megkapta a pénztártól a 400 korona
haláleseti segélyt. A munkáspénztár, mely ily nemes
hivatást tölt be: megérdemli, hogy mentői több
tagja legyen.

A szeretet ünnepe. A szeretet, az áldó szeretet
megható ünnepélye folyt le f. hó 14-én vasárnap
d. u. 5 órakor a budapesti kerepesi-úti ág. hitv.
evang. egyház tanácskozó termében. Az egyház
jótékony nőegyesülete ugyanis ekkor a zsúfolásig
megtelt, karácsonfával fölékesitett teremben 36
szegénysorsú iskolás gyermeket ruházott fel tel
jesen és vendégelt meg. A kicsinyek szépen
imádkoztak, énekeltek és szavaltak. Ú gy a gyermek
sereghez, valamint a nagy közönséghez nagytiszt.
Bachat Dániel főesperes-lelkész úr beszélt oly meg
ható módon, hogy kivált midőn a nőegyesület volt
alelnöke saját leányának haláláról is megemléke
zett : egyetlen szem sem maradt szárazon. A nő
egyesület ügyeit buzgón vezetik: Misura Mihályné
elnök, Wagner Jánosné alelnök, Szvety Lipótné
pénztáros, Izsák Lajos, titkár, Teszák Emil ellenőr,
kit hosszabb betegségének ideje alatt Krizskó Győző
J. helyettesít. Az ünnepély sikeres rendezése körül
buzgóan fáradoztak: Krizskóné Margit, Sargavyné,
Benecsekné, Knyasskó gondnok családjával, Hauserné, Teszákné, Tepichné stb. Öröm volt látni a
kipirult boldog gyermekarczokat. .. Isten fizesse
meg s a hatalmas Jézus, a mi Megváltónk, a ki maga
mondá, hogy a ki egy kisded gondját felveszi, az
Ő nevében: neki magának vette fel a gondját".
Bizalmi nyilatkozat. Báró Bánffy Dezső, a volt
miniszterelnök, nem régen Kolozsvárott hatalmas
beszédben a protestánsok jogainak védelmére szállt
síkra. Ezért a hontvármegyei ág. hitv. ev. lelkészek
Felső-Terényben tartott köri összejövetelök alkal
mával közösen s egy lélekkel elhatározták, hogy
br. Bánffy Dezsőt melegen üdvözlik s bátor fellé
péséért őszinte köszönetét mondanak neki.
Felolvasó-est. A sátoralja-ujhelyi protestánsok
vallásos irányú felolvasó-estéi meleg érdeklődés
mellett folynak le a parókia tágas tanácstermében.
Az estéket az ilyen nemes irányú mozgalmak iránt
fogékonysággal bíró közönség valláskülönbség nél
kül nagy örömmel látogatja. Ha a nyári szorgos
munkák közepette nincs ideje arra, hogy lelki,
szellemi táplálékot vegyen magához, szives örömest
keresi fel a téli estéken az ilyen felemelő hatású
összejöveteleket, a melyeken vallásos hitét, buzgóságát nevelheti, erősítheti. A felolvasások jó hatása
meg is látszik a hallgatóságon, mert az ott hallott
eszmék és gondolatok a társaságokban beszéd
tárgyai. A negyedik felolvasó-est f. hó 11-én volt
délután 5 órakor. Gyülekezeti közös éneklés után
(93. dics., I. vers). Korbély Géza ág. hitv. ev. lel
kész mondott buzgó imát, majd felolvasást tartott

a keresztyén misszióról, ismertetvén a hittérítés
munkáját és eredményét a keresztyén vallás kelet
kezésétől napjainkig. A hatalmas és szónoki len
dülettel előadott felolvasást érdeklődéssel hallgatta
a közönség. Erre kvartett következett. Marschner H.
„É ji dalát" adták elő (esteli énekké alakítva át)
Spillenberg Sarolta, Szép Ilonka, Mester Dezső és
Lábos Béla, Szalay Béla ref. orgonista gondos
vezetésével teljes szabatossággal. A nagy hatást
keltett éneket egy pompásan sikerült szavalat
követte. Czigler Mariska adta elő Kozma Andor
„Krisztus mindenütt" czimü vallásos költeményét
közvetlenséggel, sok érzéssel. Ezt duet követte.
Szügyi József „Karácson-est“ czimü énekét adták
elő Spillenberg Sarolta és Szép Ilonka, Szalay B.
szép harmónium-kísérete mellett, felemelő hatást,
vallásos buzgóságot keltve. Még Farkas Andor
szavalta el Rudnyánszky Gyula „Isten" czimü költe
ményét sok érzéssel. Végre az estét gyülekezeti
közös éneklés zárta be.
Hagyomány az egyháznak. Meszlenben lakozott
néhai Takács Ignácz közbirtokos a meszleni evang.
gyülekezetnek huszonhat katasztrális hold első
osztályú szántóföldet hagyományozott. A szép hagyo
mány birtokába a gyülekezet csak az adományozó
özvegyének halála után fog jutni, mivel a holtig
való haszonélvezetet az ő javára tartotta fenn. A
boldogult a kőszegi evang. felső leányintézetre is
száz koronát hagyományozott, Áldott legyen emlé
kezete.

Pénztári kimutatás.
A

Luther-társaság pénztárába 1902 november 1-töl 30-ig

b efolyt összegek kimutatása:
1. Kerületek segélyéből : T iszai ág. hitv. ev. egyházkerü
let 600 K.
2. Örökös tagoktól (40 koron ával): Csengery Mihály, Csengery Gyula,

Csengery Kálmán, Somogyi Gyula, Moravszky

Ferencz, Dr. Vietorisz József,

Dr. Meskó László, Eltschen

Simon, Nagy-Széchény egyház (10 K.).
3. Rendes tagoktól évi S koronával: 1902-re: Gölniczbánya egyház, Kassai I. egyház, Maurer K ároly (4 K.), Payr
Sándor, Simonides János, Vendvidéki lelkészi kör, Zólyomi
egyházm egye, Zólyom i egyhm. papirértekezlet, Vitális Gyula,
Igló i egyház,

W eiss

Irma,

Sztehló

Gerö,

Dr.

Hollerung

Alfréd, Babich Pál, B ezzegh Samu, Farkas Elemér, I)r. Haviár
Gyula, B.-Gyarmat egyház, Jeszenszky Károly, Polner Lajos,
Czuppon Sándor,
Kassai II.

Győri egfhrn. tanítógylet, L evéli egyház,

egyház,

Lenhárd Károly,

Czinkotszky Márton,

Hándel Vilmos, Fehérkomáromi egyházm egye, Hollerung Ká
roly, Laucsek Jónás, Vadosfai egyh., Gáncs Jenő, Dr. Zsi
linszky Endre, Schuh Ágost,

Martiny József, Nyíregyházai

fög. tanári kar, 'l’iszavidéki egyházm egye,

Gömöri egyház

megye, Luppa Lajos, Borbély Lajos, Szarvasi fög. tanári kar,
Zvarinyi János, Putsch Sándor, Liszkay János, liimabrezói
egyház,

Kishonti egyházm egye, C zeglédi egyház, Gömbös

Géza, Gaál Mihály,

Revaló Pál, Kovács Andor, Haviár Dá

niel, Beszterczebányai nöegylet, Poprádi egyház, Szepesbélai
egyház,

Budamóri

egyház,

Szentgyörgyi egyház, Selmeczi

lyc. tanári kar, Dr. Raffay Ferencz, Rozsnyói főgymnasium,
Fuchs

János, Frenyó

András, Eperjesi tanítói kar, Tót-
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pelsöczi egyház, Kozma Adolf, Vladár Ilona, Sárkány Béla,

Kalauz a biblia olvasásához.

Vagner Samu, Veres József, Lovászpatonai el. iskola, B o g 
nár Endre, Schleining Vilmos, Póniki egyház, Ritter Vilmos,
Torkos Kálmán, Turcsányi Gusztáv, P etri Károly, Debreczeni
egyház, Vasi felső tanító egylet,

Hrk János,

Málnapataki

, Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek v a g y o n !" (János ev. 5, 39.)
E s te .
Január
R e g g e l.

.

egyház, Tátraaljai egyházmegye, Lőcsei egyház, Ringbauer

1

Gusztáv, Késmárki lyceum, Grinádi egyház, Pröhle Henrik,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dr. Walter Gyula,

Némedy Béla,

Sárkány László,

Beledi

egyház, Beniczky Gyula, Soproni felső egyházm egye, Saguly
János, Pitvarosi egyház, Pitvarosi hitelszövetkezet, Kaczián
János, Urban Adolf, Mayer János, Lepossa Dániel, Pálffykör Sopronban, Meszleni egyház, Eperjesi nöegylet, Dubovszky Nándor, Soproni theol. önk. kör,

Dendily Samu,

Hoznék Lajos, Pelczer Kálmán, Dr. Králik
Vilmos, Felsőszakonyi egyház, Radványi

Lajos, Majba

egyház, Sommer

Gyula, Hamel Nándor, Kermah A d olf, Ig ló i fögym n. 1903-ra:
Szabó Károly, özv. Melczer Gyuláné, Pozsonym egyei e g y 
házmegye.

1900— 1902-re:

1899— 1901-re: Kováts

Hajas

Endre, Eisele

Gusztáv.

István. 1901— 1902-re: Felsőlehotai
Sárkány József. 1902— 1903-ra :

Czibulka Rezső, K őszegi

egyház.

Sándor. 1898— 1902-re : R eviczk y

Samu, Bencsó László, Dr. Prok Gyula, Barzó Mihály, Mar4. Alapító tagoktól: Csanád-Csongrádi egyházm egye 7-ik
Podmaniczky Gézánó 1902.

1902. évi % 10 K., báró

évi % 10 K.,

Schmidt Gyula

1902. évi °/0 8 K.
5. Fiókegyleti tagoktól évi 4 koronával: 1902-re: Mayer
János, Bartkó Pál, Gerber Miklós,
Frigyes, Eidenmüller Henrik,

sxs

Steigele Péter, Lemánel

Stiefelmayer Henrik, Dietrich

Jakab, Dietrich Antal, Liebmann Péter, Hirsch Henrik, K iesel
Lajos, Thüringer Péter, Schmidt Miklós, Láng József, Bier-

axjítóaxjúxj

A szerkesztő üzenetei.

1901-re : Huray

tiny József.
részlet 20 K., Kubinyi G yörgy

asö

1899— 1900-ra : Raffay
László.

Máté. 2, 1 —11.
Gál. 3, 19— 29.
Róm. 3, 21— 31.
Máté 17, 1— 8.
I. Pét. 4, 1 4 -1 9 .
Róm. 2, 6 11.
Ján. 17, 17— 23.
Róm. 12, 2— 9.
Máté 25, 3 1 - 39.
Ef. 4, 1— 7.
Zsolt. 14, 7— 12.
Luk. 6, 37— 42.
Zsolt. 100, 1 - 5 .
Máté. 6, 28— 34.
Róm. 12, 1 2 -1 9 .

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

egyház, Kovács László, Paulik János, Jankó Károly, Hurtay
György, Zurányi egyház,

Luk. 2, 4— 7.
Róm 5, 15— 21.
Eféz. 2, 4— 10.
Ján. 1, 9 - 1 4 .
Máté. 25, 40— 46.
Ézs. 60, 1— 7.
Máté 28, 18— 20.
I. Kor. 12, 12— 20.
I. Pét. 1, 17— 21.
I. Kor. 8, 6— 11.
II. Pét. 3, 10— 14.
Máté. 7, 1— 5.
H Sám. 7, 18— 24.
Ján. 6, 27— 33.
I. Kor. 12, 26— 31.

D. M . B p e s t. Elismerő sorait örömmel olvastuk. Annyi
pénzünk nincs, h ogy a lapot tót nyelven is kiadhatnók. De*
a jámbor, jóravaló tót nép jobbára ért annyit magyarul,
hogy lapunkat elolvashatja. Evang. iskoláinkban mindenütt
tanítják a magyar nyelvet s íg y remélhető, h ogy az új nem
zedék megért minket. Mi szeretjük a szorgalmas tót n é p e t;
de ha Eszak-Amerikában megtanul angolul, miért ne tanul
hatna meg Magyarországon magyarul ? Kívánságát különben
illetékes helyen tolmácsolni fogom . •— G y. F. P á p a . Gyöngélkedése őszinte fájdalmamra van. — M . M . A s z ó d . K é 
rését előjegyeztem s a mint lehet, teljesítem. A z Ür vigasz
talja m e g ! — D r. B . F. B a la s s a g y a r m a t. A z utolsó
perczben érkezett, de szívesen és örömmel szorítottam neki
helyet.
_______

brunner Gusztáv, Hendel János, Trum pf Miklós, Stiefel F ri
gyes, ifj. Ritrmann Jakab, Albrecht
Jávor Endre, Lehoczky Vilmos,

Károly,

Saly Sándor,

Babusnik Á gost, Babusnik

Aladár, Iluszág János, Ostífy Istvánná, Hász Sándor, K eszt
hely egyház. 1901— 1902-re : Materny Lajos. 1901-re: Klein
Adolf.
6. Pá rtoló tagoktól évi 1 k o ron á va l: 1902-re: Nehiba F.
Falvay István, Neisinger Lajos, Kalmár László, Székesfehér
vári ifjús. egylet, Székesfehérvári nöegylet,

Mirthné, Hoffer

Ferencz, Hattyufy Dezső, Lesch Jonathán, Gara János, Szalontai Miklós,

Varga Pál,

Ilg Frigyes, Faky Károly, Pritz-

mann Jakab, Damenfelser Henrik, Ulreich Oszkár,

Posch

Az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. egyház fel
ügyelősége kéri mindazokat, a kik templomés papilak alapja javára akár országszerte
adományokat gyűjtenének, hogy nála (Erzsébetfalva, Erzsébet-u. 79.) szóval vagy írásban
jelentkezzenek. Csak feddhetetlen életű, fekvő
birtokkal rendelkezőket kérünk e nemes czélra,
a kiknek költségeik fedezésére gyűjtött össze
gük 30%'át ajánlja fel az egyház.

Károly, Krachuletz Aladár, Zhavitel József, Jaeger Kornél,
Váczi egyház,

Seybold

Károly, Veszverés

egyház,

Smiel

A budapesti gabonapiacz jegyzései

István, Leitner Endre, Marth Aurél, Tindala Mihály. 1901-re:

deczember 23-án.

Szalay Gyula, Erős Antal, Hasenauer Ottó, Klandy Lipót,
Weiss A. Walter.

1903— 1904-re : Tehel Frigyes, Fischer

Adolf, Ilanpelmann* Henrik,
Schmidt Ádám.

1907— 1908-ra : Stiefelmayer

1903-ra : Hensch Árpád,

R.

1902

és

R édeí János, Varga István. 1901

és 1902-re: Okályi A d olf, Dr.

Schulek Kálmán, Benkovits

Imre.
7. Értékpapírkam atból: 416 K.

B á n sá g i b ú z a . . . .
T is z a v id é k i b ú za
.
P e s tv id é k i
„
.
F e h é rm e g y e i „
.
B ácskai
„
.
R o zs, I. ren d íi
. .

„

8. Evang. Családi L a p r a : előfizetőktől 119 K. 70 fii.
9. E v. Egyházirod. É rte s ítő re : előfizetőktől 6 K.
Összesen befolyt 2969 K. 70 fii.

II.

Bendl H enrik,
társ. pénztáros.

„

. . .

.
.
.
.
.

Á rp a , ta k a rm á n y . .
» é g e tn i való . .
„
se rfö zé s re
. .
Zab, ó
...........................
»
ú j ...........................
T en geri, b á n sá g i, ó
m ásn em ű , új .
R ep cze, k á p o s z ta . .
„
b á n sá g i . . .
K ö le s, ó ..........................

„

Budapest, 1902. deczember 1.

E g y h e k to lite r
s ú ly a k iló k b a n

Gabonafaj

Bolcz Jakab. 1 9 0 5 -1 9 0 6 -ra :

74— 81
74— 81
74— 81
74— 81
74— 81
70— 72

—

60— 62
62— 64
64— 66
39— 41
39— 41

—
—
—
—
—

Á ra

100

kgrnak

le g k is. ár

legn . ár

15.60
16.40
15.70
15 90
i5.8 )
13 20
12.00
11.60
11.20

16.50
1 7 .16.90
16.80
16.f>0
13.50
13.20
11.90
11 40

13.10
12.80
10.60
13.40
20.—

13 30
13. 10.90
13.60
21.—

—.—

—.—

—•—

—.— ]

—•—
"
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Felhívás előfizetésre.
Kegyelem és békesség Istentől, ct m i Atyánktól és az Úr Jézus
Krisztustól!
Változik az idő s az idővel együtt az emberek.
jártak az apostolok s hirdették az Igét,

Hajdan faluról-falura, házról-házra

az örökkévalót.

Ma az újság, az Írott szó repül

faluról-falura, házról-házra s tanítja, oktatja, mulattatja az olvasót. Nincs ház, nincs emher,
a ki el lehetne újság nélkül.

H a a testnek szüksége van a táplálékra, ellehet-e nélküle a

szellem, a lélek? Nem figyelmeztetett-e minket Krisztus is erre, mikor oda szólt az ördög
nek: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével is“ (Máté IV . 4.).
Nem,

erre kár a szót vesztegetni. Hazánk evangélikus népe meg minden időben

szeretett olvasgatni, lelkét mívelni, gondozni.

H ogy lapunkat szereti is a föld népe, arról

az a számos kedves levél tanúskodik, a mely nap nap után érkezik szerkesztőségünkhöz.
Mi lapunk olvasóinak szeretedét, ragaszkodását hasonló szeretettel és ragaszkodással viszo
nozzuk és arra törekszünk, hogy minél több építő erejű, hasznos és kellemes olvasmányt
nyújtsunk nekik. Lapunk ára — - évi 2 korona oly csekély, hogy csak tömeges pártolás
és az előfizetőknek bokros gyarapodása esetén tudjuk a lapot még tartalmasabbá, még ked
vesebbé tenni.
Lelkes gyűjtők a nagytiszteletű lelkész és az igen tisztelt tanító urak körében eddig
is akadtak, a kik lapunk terjesztésében támogattak. Most is kérjük

segítségüket s hogy

munkájukat megkönnyítsük s hogy a gyülekezetek legszegényebb tagjai is olvashassák
lapunkat, a következő kedvezményeket adjuk:

10 egy csomóban küldhető példány után
20

50
100

V!

n

,

„

„

„

A szives gyűjtők

*?

„

„

•;

„

„

1 ingyen példányt

v

„

v

„

r>

8
20

a megrendelt példányokat az ingyenpéldányokkal együtt a saját

nevükre kapják s szabadon rendelkezhetnek velük.
Legyünk rajta, hogy az Evangélikus Családi Lap

egyetlen evangélikus gyülekezet

ből se hiányozzék. T ó t és németajkú testvéreink közül azok, a kik értik a magyar nyelvet,
nemcsak egyházias gondolkozásukban és evangéliumi hitéletükben erősödhetnek, hanem sze
retett hazánk állami nyelvét is mind jobban megismerhetik és megszerethetik. Úgyis olyan
kevesen vagyunk!

Közeledjünk egymáshoz! Vállat a vállhoz vetve, Istenben bízva előre!

Urunk Jézus Krisztusnak szerelme, Istennek kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen
mindnyájunkkal.
Budapesten, 1902. deczember hóban.

Böngérfí János
szerkesztő.
Nyomatott Homyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten,

