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A szegény ember levele.
(B.) Megható levél érkezett a napokban
hozzám. Szegény ember írta, a nép legalsó
rétegéből, de az a fenkölt gondolkozás és
nemes érzés, mely a levél minden sorából
hozzánk szól: lelki gazdagságra vall és íróját
a nemesen gondolkozók előkelő osztályába
sorozza.
A kinek az Isten bőven juttatott a földi
kincsekből : még nem gazdag, a ki bíborbanbársonyban született: még nem előkelő; ha a
lélek gazdagsága s a szív nemessége nem
járul hozzá: csak hiú fény az anyagi va
gyon és czifra rongy az ékes ruha.
A színgazdag tulipán üres pompája, csillo
gása engem meg nem hat, észre sem veszem,
de a szerény ibolya hasztalan húzódik meg
a bokrok alján: illata oda csábít, oda vonz
s elragadtatással magasztalom a Teremtőt.
A mi egyházunk tulipánjaiban kinek volna
gyönyörűsége? Az alábbi sorokban egy sze
rény ibolyát mutatok be. Élvezzétek illatát s
dicsőítsétek a mennyei Atyát, hogy nem
hagyja el övéit. íme, a levél:

Hornyánszky V. könyvnyomdája
(VI., Aradi-utcza 14) intézi el.

re k la m á lá s o k a t

8. szám.

„Mélyen tisztelt szerkesztő ú r ! Kedves lapunk
f. é. 5. számában magasztos eszmét méltóztatott
felkarolni. Várva-vártam a következő szám meg
érkezését, hogy meggyőződjem, vájjon mi ág. hitv.
evangélikusok lelkesedünk-e ily nemes és magasz
tos czél iránt?
Elszorult a szivem, mikor olvastam, hogy félhó
leforgása alatt mindössze egy koronát eredmé
nyezett lelkes felhívása.
Én az államnál igen szegényes állást töltök be
(posta- és távíró-szolga vagyok), csekély szemé
lyemnél fogva egyházamnak hasznára nem igen
lehetek, de érzem és tapasztalom hogy harczolnunk kell vállvetve, mert ellenségeink minden
eszközt felhasználva: ellenünk törnek. Bár mint
egyszerű evangélikus minden külsőséget lehető
leg kerülök: mégis szükségesnek tartom, hogy
a jelen ingatag és érdekhajhászó korban fel
állítsuk nagynevű reformátorunk szobrát. Szük
séges, hogy a növekedő ifjú nemzedék köve
tendő példa gyanánt érczben is megörökítve lát
hassa maga előtt azt a férfiút, a ki meggyőző
déséhez szilárdan és törhetetlenül ragaszkodott;
hasztalan szórták reá a rágalmak halmazát, mint
a szikla megállt helyén; a legfényesebb Ígéretek
sem tántoríthatták el kitűzött czéljától.
A felállítandó szoborra — szerény tehetségem
szerint — a mai postával egy koronát küldök.
A nyugtatványozást St. J. jel alatt kérem".
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Egyszerű embernek egyszerű, szívből fakadt,
őszinte szavai. Egyházamnak ilyen tagjai előtt
kalapot emelek.
Krisztus Urunk a versenygő tanítványok
elé az ártatlan kisdedeket állította oda köve
tendő példa gyanánt s megmondotta, hogy
könnyebben ju t át a teve a tű fokán, mint
a gazdag a mennyországba.
Mit tapasztalunk ma is ? Egyházunkért,
vallásunkért lelkesedni az egyszerű nép rom
latlan, hithű, áldozatrakész fiai tanítanak
meg minket. Azok, a kikben az élő hit for
rása buzog.

szavát: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik meg
fáradtatok, és ón megnyugosztlak titeket.
Halljátok, mindnyájan, te sánta, ki a mának nem
örülsz, holnapban nem remélsz, te lelki világtalan,
kit a bűn tett vakká, te megfáradt öreg, ha súlyos
a vándorbot ; te hollófürtű gyermek, ki még remény
nyel evezel; te bánatos özvegy, ha napod már
letűnt; nézzétek, halljátok uratokat, ki nektek is
mondja: „ Vegyétek fel az én igámat reátok, és tanul
játok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szivü
vagyok, és találtok nyugodalmat a ti leikeiteknek.
Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem
könnyű“ (Máté XI, 28—30).

A galgóczi husvét.
Történeti elbeszélés az ellenreformáczió korából,
írta : H o rv á th Lajos.

Virul a föld.
V irul a föld' a tavasz lágy szelétől,
igazaBBan a jó isten Rezétől.
I{i terem té a m en n yet és a földet,
í{á esillagot , szép virágot ő Hímzett.
Hegyek, völgyek, erdők, m ezők, ligetek,
H agy földrészek, tengerpartok, szig etek
A z ő drága szép ritká já t viselik,
A z ő nevét, dicsőségét Hirdetik.
i f i B efesti szivárványnyal az eget ,
'{{óla zeng a kis m adár is éneket.
Ö a d esőt, Hogy á zzék a Barázda,
H ogy a m agot m egdagaszsza, esirázza.
É n is a n a g y term észetet követem :
A jó isten dicsőségét Hirdetem.
M agasztalom , a Hogy tudom, jó sá g á t ,
Ha felfo g n i nem is Bírom sokságát.
ÓH, H allgasd m eg, édes A tyám , kérésem ’,
T eljesítsd Be m in d en n em ű szü k sé g e m ’.
A d j m eleget n a p o n ké n t a virágnak,
TöBB m eleget sziveinken is irántad.
Tóth István.

Jöjjetek én hozzám mindnyájan...
Még viszhangzik szivünkben a húsvéti örömhír:
„Feltámadott az Ur;“ ajkunk ma is hozsannát rebeg,
hogy diadalt ült az igazság, nem feledhetjük Jézu
sunk biztató szavát, ha napunk áldozóbajár: „Én
ti veletek vagyok minden napon, e világ végezetéig"
(Máté 28, 20). Miért lennénk hát kishitűek, miért
reményvesztettek, ha felettünk borús az ég s talán
villám villámot ér, elhomályosítja szemed a gond
„mit a becsület válla hord"; nem hallod Üdvözítőd

(Folytatás.)

— Egy húron pendiil, a hány papja, barátja van
ez országnak mind, csak azt hallja, hogy protestáns
ember fel meri táltani a száját a katholikusokra,
megmozgat ekkor füvet-fát, csakhogy az „istentagadó eretnek" alul maradjon. Mi is így járnánk.
Nem tehetünk egyebet, minthogy várunk. Várjuk
őket, de készen. Hadd jöjjenek. Magamat, a ma
gamét nem féltem, de kétszeresen résen kell len
nünk, hogy komám uramnak s kedves hozzátarto
zóinak a haja szála se görbülhessen meg.
— Isten látja lelkemet, nem a félénkség kész
tetett e megbeszélésre, nem magamért, családomért
aggódom, nem, de aggódom a nyájért, melyet az
Úr kegyelme rám bízott. A jó pásztor életét adja
a juhokért. Ha megválthatom, szívesen megváltom,
küzdők értük a véglehelletig, az Úr a mi szabadítónk, az Ur a mi erős várunk. Példát adott ne
künk, hogy az ő nyomdokit kövessük. Apáink
vérükkel pecsételték meg hitüket, mi méltatlanok
lennénk apáink nevére! Mi szennyes nyereségért
oda vessük vallásunkat, hogy a jövő nemzedék
megbélyegezzen bennünket, mint hajdan Suhajdát?
Nem és százszor nem!
„Kinek az ég alatt már semmije sincsen,
Ne féljen, felfogja ügyét a jó Isten".

— Híveinkért én állok jót, az ellenség fegyvere
lesújthat ugyan, de a csapás nem érheti a pásztort,
mert élő vértül szolgál d nyáj minden egyes tagja.
Aztán az is meg vagyon írva tisztelendő komám
uram: „Megverem a pásztort és elszélednek a nyáj
nak juhai" (Máté 26, 31.). Mi lenne akkor nö
velünk ?
Édes apám, édes apám! — szalad be lihegve
egyetlen feslő rózsabimbója a lelkész családjának —
egy fekete köpenybe burkolózott ember keresi és
én ilyen késő este nem mertem beereszteni.
— Ereszd be csak Rózsikám, lelkem, az Űr
szolgájának háza nyitva van bárki előtt. Avagy
talán félsz kis cselédem, várj csak, bebocsátom
magam. Tudod, hogy a zörgetőnek megnyittatik.
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E szóra lehúzta a tolózárt s a férfi belépett.
Meglepetésében alig tudta fogadni a belépő köszön
tését, mert e szokatlan időben jött váratlan vendég
a gvardián vala.
— Sürgős ügyben kellett felkeresnem tisztelendőségedet, az magyarázza meg e késői látogatást. E
hivatalos írást személyesen kell átadnom felsőbb
utasításra s rögtöni választ kérek.
A lelkész átolvassa figyelmesen az átnyújtott
írást, mi alatt a kolostor elöljárója lenéző meg
vetéssel méregeti a jelenlevő molnárt. Mintha csak
a gyűlölet, az elfojtott bosszú ama szavai rínának
ki a beesett szemből: A kezemben vagytok, ütni
fog a leszámolás órája.
— Tisztelendő úr, — szól a lelkész higgad
tan, kimérten, — vigye
meg felebbvalóinak
megmásíthatlan vála
szomat. Lelkiismereti
dologban egyedül Isten
nek, egyházi ügyben
saját egyházi elöljáró
imnak engedelmeske
dem. A templomot át
nem adom, híveimet el
nem hagyom, velük él
tem, értük meg is ha
lok, ha kell. Csábító
Ígéretük meg nem hat.
Pénzüket megvetem.
Kezdjék meg a lélekhalászatot, hulljon a
férgese, tudom, ilyen
kevés akad.
— Ez utolsó szava?
— A mit mondtam,
megmondtam.
— ügy Isten velünk,
és eltávozott.
— Jöjjetek, készü
letlen nem találtok.

nem is tudta ráerőszakolni a főnök a gyónást,
pedig munkájában a molnár sem akadályozta meg.
Dühösen indult kifelé, de a kapuban szembe találta
magát a molnárral.
— Tisztelendő úr eltévedt, vagy talán elfeledte
már, hogy ez a malom még mindig Várady-malom?
Magyar Péter tudta jól tíz évvel ezelőtt, hogy ez
a porta Várady porta, de most páter Flórián nem
tudja.
Mintha kígyó csípte volna meg, úgy sziszent fel
a barát, Sápadt arcza még sápadtabb lett, ajka az
első pillanatban idegesen rángatózott, aztán hirtelen
nyugodtságot erőltetett magára, alázatosan vála
szolta, hogy szent, nemes czél vezérelte ide, egy
lelket akart a mennyországnak megmenteni.
— Igen? tíz évvel
ezelőtt is lelket akart
menteni, mikor azóta
Istenben boldogult test
vérem kiadta az útját?
— Igen, lelket men
tettem meg, a maga
mét, hogy a tiedet el
veszítsem hitvány eret
nek, bosszút esküdtem,
jól tudod, bosszúm ret
tenetes lesz, addig nem
nyugszom, míg egy át
kozott eretnekre süt az
Isten napja Galgóczon.
Tudd meg, tíz eszten
dei fáradságomnak az
lesz legszebb gyümöl
cse, ha a te nyakadra
tehetem lábamat. Tudd
meg, az eretnekek itt
te miattad szenvednek,
de most ütött a leszá
molás órája, A hurok
már a nyakadon van,
s én összeszorítom, hogy
gyönyörködhessem kín
jaidban.
Azután hirtelen elro
„Jöjjetek én hozzám .. .“
hant.
(Folytatjuk.)

A hitehagyott.
Szomorú napok vir
radtak Galgóczon az
evangélikusokra. A ki
sértések napirenden voltak. A jezsuita páterek
eddig csak titokban lopóztak egyik-másik pro
testáns házba, de ama végzetes naptól fogva nem
kímélték meg senkiét sem. Ha a szép szavuk
nak nem volt eredménye, más nótát fújtak. Ócsá
rolták, gyalázták az eretnekeket, kifürkészték titkai
kat, hamis vád alapján bírák elé idézték. Mintha csak
megújultak volna a pozsonyi vértörvényszéki napok,
egyikük sem tudta, hogy másnap családjával együtt
hajthatja-e fejét nyugovóra? Csudálatos erőt adott
nekik a hit, meg is becsülték, eddig nem hagyta
el egyikük sem.
A jezsuita főnök, kivel már a lelkészi lakon
találkoztunk, egy szép napon a gazdag molnárhoz
állított be avval a hamis fogással, hogy a kocsist,
ki halálos ágyon feküdt, meggyóntassa. Az öreg
Pali bácsinak a nagyapja sem volt katholikus,

Az esküvő előtt való este.
— Elbeszélés. —
Irta : Z schokke H e n rik .
(Folytatás.)

— A nyolezadikban annyira elvetették magok
tól a szerelem önzését, hogy már a világ iránt
is jobban kezdtek érdeklődni és nem kizárólag
csak egymásnak éltek, mintha a világon egyedül
élnének s a többi emberek csak élettelen bábok
volnának életük színpadán. — A kilenczedikben a
legszeretetreméltóbb, legjótékonyabb, legkedvesebb
s legnemesebb egyéniségek voltak otthon és házon
kívül. —- A tizedikben olyanokká lettek, mint a
minők mi vagyunk s a minők a többi becsületes
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emberek szoktak lenni, a kik tíz év óta élnek
házasságban.
Ekkor természetesen már tíz évvel voltak idő
sebbek; de az ő szerelmük s — fájdalom — az ő
erényeik is. Nemes érzésük tényleg városszerte köz
mondásossá vált. Azért mindenki szerette őket.
Házasságuk második tizedének már első évében
azt vette észre egyik is, másik is a másikon, hogy
szerelmük többé nem oly heves; de hát azt termé
szetesnek találták. Lehet szeretni a nélkül is, hogy
rajongjunk. A második évben egyes apróbb gyen
géket fedeztek fel egymáson, a melyeket azelőtt
a szerelem fátyola elfedve tartott. De hát kimélettel
voltak egymás iránt s egyik a másik hibáival
szemben jóakaratú elnézést tanúsított. — A harma
dik évben néha-néha előfordult bizonyos, a múltra
való gyöngéd ezélzás is, de hát egymáshoz alkal
mazkodni iparkodtak. S ha netán egyikük a másik
nak ellentmondása által sértve érezte magát, bizton
remélte, hogy a sértő fél a lehető legkedvesebb
elégtételt fogja szolgáltatni. — A negyedik évben
egyik is, másik is, úgy találta, hogy az elégtételadás sora kissé gyakran kerül ő reá; gyanúsítani
kezdte egyik a másikat, hogy nagy hajlandósága
van arra, hogy magának mindent, a másiknak
pedig semmit se nézzen el. — Az ötödikben több
ször megestek köztök egyes apró összezörrenések
és a vezeklés elmaradt. — A hatodikban egymás
szavát kezdték mérlegelni, hogy az összhangot vala
hogy fentartsák. — A hetedikben már félreértések
fordultak elő közöttük s mi sem esett meg könynyebben, mint hogy az egyik a másiknak kifeje
zéseit érzékenyen vette. Mindezt azonban úgy értel
mezték, hogy az a szerelem s gyöngéd érzés tanujele; az ellenség kardja által ütött seb nem fáj
annyira, mint a szeretett lénynek egy sötét tekin
tete. — A nyolezadikban már gyakrabban fordultak
szóváltások elő közöttük, deazért a dolgot nem enged
ték annyira menni, hogy azoknak komolyabb követ
kezményeik legyenek. A legjobb családban is meg
esik az ilyesmi. Néhány napig duzzogtak s aztán
minden rendbe jött. A kilenczedikben a kölcsönös
érzékenység arra az okos elhatározásra birta őket,
hogy a mennyire lehet, az egymással való gyakori
érintkezést kerüljék. „Te nagyon érzékeny és inger
lékeny vagy“, — mondá a gróf, — én is az vagyok
néha. Az nem jó. Te esetleg felindulhatnál s ‘ az
velem is megeshetnék; jobb lesz, ha szabadságodat
korlátlanul meghagyom s te is meghagyod az
enyémet. Éljünk vígan egymásmelleit a nélkül,
hogy egymást gyötörjük! Mi szeretjük egymást,
de hát nem okvetlenül szükséges, hogy csupa szeretetből egymást halálra kínozzuk!0 — A grófnő is
úgy találta. Ez időtől fogva két háztartást vittek.
Ritkán találkoztak másutt, mint csak az asztalnál.
Egyik sem kérdezte a másiktól: honnan jösz, vagy
hova mégy? Ismét nyugalmas napok derültek rájok,
udvarias, jó viszonyban éltek egymás mellett,
békében és egyetértésben. S ha egyik a másiknak
valamely szava, vagy tette miatt érzékenykedni
kezdett: egy udvarias meghajlás, — s elváltak
egymástól.
A tizedik év egyik estéjén, — itt tehát húsz év

történetét láthatod,- mind a kettena színházból jővén
haza, együtt vacsoráltak, vacsora után leültek a
kandallóhoz beszélgetni. Szivük tele volt azokkal
az érzelmekkel, a melyeket a látott színdarab fogé
kony szivükben felébresztett. A családi boldogság
utáni vágy, a melynek képét a színházi előadás
szemük elé tárta, felújult bensőjükben.
„Ab, — mondá a grófnő — minden jó volna,
csak az ember mindig fiatal maradna ? “
„Csak te ne panaszkodjál! Hol van olyan
asszony, a ki fiatal üdeségét annyira megőrizte
volna, mint te! Én ma is olyannak látlak, a milyen
az esküvő előtti estén voltál. Néhány kis szeszély!
De hát azokat az ember eltűri. Mindazonáltal a mi
házasságunk a legirigylésre méltóbbak egyike. Ha
nőtelen volnék s most látnálak meg először, neked
— és senki másnak, — ajánlanám fel ismét szivemet".
„Nagyon udvarias! — felelt a grófné sóhajtva.
De, kedves barátom, gondold csak meg, hogy azóta
húsz év múlt el! Mi vagyok én most — s mi vol
tam akkor"...
„Ma csinos asszony, akkor csinos lány. Az
egyiket nem cserélném el a másikért". A gróf
felkelt s csókok közt keblére ölelte nejét.
„Mi egészen boldogok lennénk, csak, kedves
barátom, valami mégis hiányzik, a mi a házasságok
boldogságát tökéletessé teszi."
„Értelek; egy gyermek, a ki a te kellemeidet s
erényeidet örökölné. De hát — tévé hozzá a gróf
megcsókolva neje kezét — te még csak harmineznyolez éves vagy s én sem vagyok nagyon túl a
negyvenen; ki tudja, hát ha“ ...
„Oh, mily boldog lennék! Igaz, hogy egyetlen
egy gyermek nem kevesebb gondot és aggodalmat
okoz, mint örömet. A legkisebb szerencsétlenség
megfoszthat tőle. Hanem igenis két gyerm ek"...
„Igazad van; nem is kettő, de három. Mert kettő
vel, ha az egyik meghalna, megint ott volna az
ember az előbbeni aggodalomnál. Én bizom benne,
hogy az ég meghallgat bennünket. Még három
gyermek fog játszadozni körülöttünk".
„Az kissé talán sok volna, kedves barátom,— mondá
a grófnő nevetve. Az minket nagy zavarba hozna.
Mondjuk, hogy mind a három gyerek fiú volna"...
„No jó! Nekünk huszonötezer forint évi jövedel
münk van; elég volna nekünk is, nekik is. A legidő
sebbet katonának adom; a másodikat a diplomácziai
pályára. Sokba fognak kerülni, de szép előmene
telük lesz. Szép rokonságunk, rangunk és tekinté
lyünk van".
Fordította: Paulik János.
Folytatjuk.

Apró történetek.
A gazdagság — nem boldogság. Hogy men
nyire ferdén gondolkoznak azok, akik a földi gazdag
ságban, fényben és dicsőségben vélik feltalálni a
boldogságot, arra nézve néhány a gazdagságot, fényt
és hatalmat a legnagyobb mértékben élvezett ember
nek a szavait idézem:
„Ön nagyon boldog!" — szólt egy alkalommal
egy úri ember Rothschild báróhoz, Éurópa pénz
királyához, annak mesés gazdagságát bámulva.
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„Boldog? felelt erre Kothschild — leniondólag,
A gyermek keze.
— ha az ember a párnája alatt töltött pisztolyokkal
Elbeszélés.
kénytelen aludni s majdnem minden nap egy fenye
Irta : M oravcsilc G yuláné.
gető levelet kap, - hát az boldogság?"
(Folytatás.)
Még egy másik gazdag embernek idézem a szavait.
Pullmann-tól, a chicagói sokszoros milliomostól
IV.
— a ki, mellesleg legyen mondva, a vasúti háló
kocsik gyártása által lett ismeretessé s dúsgazdaggá,
Minél inkább vidult Hantos, a mint érezte, ho
— azt kérdezte egyszer valaki, hogy hogyan érzi gyan jön vissza az ereje, egészsége, annál furcsább,
magát, a mióta többszörös milliomos Pullmann azt szomorúbb lett az asszony, a gyerekeivel is furcsán
felelte: „Erről sohasem gondolkoztam. Miután azon bánt, egyszer majd megette, nyalta, falta őket,
ban ön éppen ezt a kérdést vetette fel, mondhatom, máskor meg kergette magától. A gazda türelmes
hogy semmivel sem vagyok boldogabb, mint voltam volt s csak azt hitte, hogy az asszony a sok
hajdanában, a mikor még egy dollár sem volt egy munkát unja.
szerre a zsebemben s kora reggeltől késő estig
Végre kijárhatott már Hantos is a munkába s az
mások helyett voltam kénytelen dolgozni. Akkor asszony maradt otthon. Egy nap is elment a gazda
egy öltözet ruhám volt csak, de egynél többet ma a kis Andrissal együtt, az asszony az Erzsivel volt
sem tudok egyszerre felvenni; akkor naponként otthon. Egész nap tett-vett rakosgatott, meszelt,
háromszor laktam jól s az étel sokkal jobban esett, sikált, mintha szombat volna, és közbe folyton
mint ma; kevesebb volt a gondom s nyugodtabb hullottak a könyek a szeméből. Maradt volna,
az álmom; mondhatom önnek, hogy sok tekintet meg menni is akart, elcsavarta a szegénynek a
ben szegénységemben boldogabb voltam, mint ma fejét a Kata a nagyvárossal. Estére rendbe tett
vagyok".
mindent, még elment a boltoshoz, hozott négy
A gazdag és hires Talleyrand herczeg, korában fillérért czukrot s oda adta a czukrot az Erzsinek.
— Nesze Erzsikém, modta neki sírva, ne edd
Francziaországnak első minisztere, nem sokkal halála
előtt egy papírra ezen szavakban irta le utolsó meg az egészet, a felét hagyd Andrisnak, ha apád
vallomását: „Imé, 83 év repült el fejem fölött! dal hazajön. Mondd meg nekik, hogy a városba
Mennyi gond, mennyi izgalom, mennyi aggodalom, mentem, de nem ide a szomszédba, de messzemennyi ellenségeskedés, mennyi kinos bonyodalom! messze, a hova a gőzkocsi visz el engem. Ha vissza
És mindennek nincs más eredménye, mint a test jövök, hozok nektek sok minden czifrát, a szátok
és a lélek teljes kimerülése; a múltba való tekin is nyitva marad a csudálkozástól. Mondd meg az
tésnél a nyugtalanság; s a jövőbe való tekintésnél apádnak is, ne legyen nehéz szive hozzám, de nem
a lehangoltság és kétségbeesés..."
tudok itthon maradni, el kell mennem.
Az Erzsi szótlanul bámult az anyjára, kicsi volt,
A nagy német költő: Goethe, — a kinek olyan
mértékben jutott ki a világi dicsőség, mint a világon még nem igen értette, mit akar az anyja mondani,
kevés embernek, — ezeket irta egy alkalommal mért megy el és mért sír, leginkább az ragadta
egyik barátjának: „Az emberek mindég a szerencse meg a figyelmét, hogy majd ha visszajön, hoz nekik
kedveltjének tartottak s életem folyását nem is valamit, ott maradt szépen a küszöbön, hová az
gáncsolom; de alapjában véve nem volt egyéb, anyja leültette, a czukrot majszolta csendesen és
mint munka és küzdelem; s igazán mondhatom, várta az apját és Andrist.
hogy eddig átélt 75 évem alatt mégy hetet sem
Meghozta azokat is az este, fáradtan, éhesen
tenne ki az, a mikor boldognak éreztem magamat; jöttek haza, de üres házat, hideg tűzhelyet találtak.
Hol van édes anyád? kérdezte csodálkozva
örökös gurítása volt az egy nehéz kőnek, mely
terhével folyton agyonnyomással fenyegetett."
a gazda.
*
— Elment a városba, újságolta a kis leány, de
A szegények hálaadása. Két ház állott a falu nem ide a szomszédba, de oda, a hová gőzkocsin jár
ban egymás mellett, egy magas és egy alacsony. nak, hoz nekünk, ha visszajön valami czifrát, hogy
Az alacsonyban egy szegény, nagyszámú családdal a szájunk is tátva marad, ha meglátjuk.
biró iparos ember lakott, a magasban pedig egy
Hantos eleinte azt hitte, hogy a felesége csak
gazdag ember. A kicsi házban gyakran felhangzott ugyan a közeli városba ment, nem ügyelt a kis
az Istent dicsérő zsolozsma s különösen az az éne leány fecsegésére, de mikor aztán látta, hogy a
künk, a mely így kezdődik: „Adjunk hálát az ruháit is elvitte s napok múlva sem tér vissza,
Urnak“.
kezde sejteni az igazat. És nagyon leverte szegényt
Egy alkalommal a gazdag ember meg nem áll ez a váratlan csapás.
hatta, hogy oda ne szóljon szegény szomszédjának:
Nagy sor az a szegény embernek, asszony nélkül
„Ugyan,* hogy énekelheti ön, szegény s földhöz lenni a háznál, aztán a szégyen, hogy így elhagyta
ragadt ember létére azt az éneket: „Adjunk hálát a felesége. A kis Andrissal eljártak dolgozni, de
az Úrnak?"
az Erzsi csakúgy ténfergett szanaszét a szomszé
Ez utóbbbi pedig így felelt: „Hát csak úgy kérem, doknál, mint valami árva s ha a munkából haza
hogy mi azért is hálát adunk az Urnák, a mink jöttek, se meleg étel, sem senki nem várta.
Kiültek a kis padkára a ház elé, ott eddegélték
nincs, mivel úgy rendezte be bölcsesége, hogy
nincs is rá szükségünk!"
a száraz vacsorát, nagyokat sóhajtott Hantos ilyen
kor, mégis sajnálta az asszony, pedig rossz asszony,
Közli: Paulik János.
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nem érdemes búsulni utána, a ki itt hagyja az urát,
meg a kis gyerekeit, az már csakugyan rosszféle.
Lassan-lassan azért beletörődött Hantos a sorsába,
mit is tehetett volna mást, meg kellett nyugodni
mindenbe. Az Erzsi is eljátszott a többi gyerekekkel
és elfelejtette az anyját. Csak a kis Andrisnak
nem lehetett azóta a szavát venni, a hogy az anyja
elment, eleinte sírt sokat utána, de mikor az apja
szidta érte, felhagyott vele s csak magába emész
tődött.
A faluban sokat pletykáztak Hantosókról. A falu
a nyelvére vette őket, szidták, szapulták az asszonyt,
olyat is kitaláltak rá, a mi nem is igaz. Eleget
hallott a kis Andris is ezekből a beszédekből, még
munka közben is csúfolták a pajtások az anyja
miatt, de akkor őt is elhagyta már a béketürós
s úgy a földhöz teremtette a csúfolkodót, hogy
csak úgy nyekkent bele.
— Az édes szidómet pedig ne bántsátok többet,
kiáltotta haragosan, vissza fog ő jönni hozzánk,
úgy is tudom.
Csak mentegetésképen mondta ezt, hogy vissza
fog jönni, de ettől az időtől fogva sokat gondolt
arra, hogy hát ha mégis visszajön. Nagyon szerette
az anyját, és nagyon vágyódott utána. Érezte, hogy
az anyja valami rosszat, valami hibát tett azáltal,
hogy őket elhagyta s azt hitte, ha visszajön, ezzel
újra helyrepótol mindent s többé nem fognak róla
annyit beszólni s ő újra itt lesz úgy, mint régen,
szeretni, czirógatni fogja gyerekeit.
— Édes apám, szólítá meg egyszer az apját,
a mint a munkából hazafelé jöttek, mikor jön már
haza az édes szülénk ?
— Soha napján fiam, mondta kurtán Hantos,
azt ugyan ne várjad haza.
A gyerek majdnem sírva fakadt, hát csakugyan
igaz, hogy ő soha többé nem fogja már látni az
anyját.
— Édes apám, kezdte újra, hát ha én elmennék
az édes anyám után, én bizton hazahoznám.
— Azt se tudod, hol van?
— Dehogy nem, mondta az Erzsiké, hogy a
városba ment oda, a hova a gőzkocsi viszi.
Nem tudsz te oda elmenni, mondta rosszkedvűen
Hantos, aztán nem is jönne az vissza, ha már
egyszer elment.
De visszajönne, makacskodott a gyerek, ha
én mennék érte, tudom, hogy visszajönne.
— Elég már a hiábavaló beszédből, szólt türel
metlenül Hantos, ne szólj nekem többet erről...
Andris szót fogadott és többet nem beszélt erről,
de annál többet gondolkozott róla. Nyári éjszaká
kon kint aludtak az eresz alatt, de Andris nem
tudott aludni, mindig az anyját forgatta az eszébe,
a falu alól ide hallatszott a gőzkocsi dübörgése,
siivöltése...
— Az vitte el az édes szülémet, gondolta ilyen
kor a gyerek, azóta vagyunk ilyen árvaságban, de
ha én szólnék neki, ha én hívnám, bizton hazajönne.
(Folytatjuk.)

Aranykönyv.
I. Az erzsébetfalvi cv. templom és papüak-alap javára ada
koztak : Dobó Adolf (Igló) 2 kor., Renner Irma (Bát) 1 kor.,
Hubert Paula (Pozsony) 5 kor., Gánts Sámuelné (KövesKálla) 1 kor., összesen: 9 kor. Főösszeg: 5333 kor. 56 fül.
A kegyelem Istene áraszsza el legjobb áldásival a ke
gyes adakozókat!
II. A Luther-szoborra beg y ü lt: Renner Irma (Bát) 1 kor.,
Gánts Sámuelné (Köves-Kálla) 2 kor., múlt számunkban ki
mutatott 15 koronával együtt összesen: 18 korona.

Különféle.
A Luther-társaság irodalmi bizottsága folyó
hó 14-én Zsilinszky Mihály államtitkár elnökletével
nagyjelentőségű ülést tartott. Jelen voltak: Masznyik Endre dr., Raffay Sándor, Kovács Sándor,
Payr Sándor, Famler Gusztáv, Majha Vilmos, Kéler
Zoltán dr., Bereczky Sándor és Böngérfi dános.
Ünnepi csöndben nyitotta meg a gyűlést Zsilinszky
Mihály, elnök, a ki nagyszabású beszédével min
denkit. megdöbbentett. Mindenekelőtt mesteri módon
utalt evang. egyházunk súlyos helyzetére, majd
meggyőző erővel fejtegette, hogy az evang. szelle
met át kell vinnünk az életbe. Czélunkban külö
nösen két körülmény akadályoz, az egyik mostoha
anyagi viszonyainkban rejlik, a másikat a korszellem
ben kell keresnünk. A szegénység a kisebbik baj.
Hisz őseink is szegénységgel küzdöttek, mégis
áldozatkészségükkel csodákat miveitek. Nagyobb
baj, hogy nem tudunk lépést tartani a korszellemmel,
amely a haladás zászlaját rohamosan viszi előre.
Népünk közömbösebb az egyház iránt, mint azelőtt,
s ez a jelenség még nagyobb mértékben mutatkozik
az előkelőbbek osztályában. A világiak nem érnek
rá egyházi dolgokkal foglalkozni s egyháziak és
világiak közös szemrehányásokkal illetik egymást.
Míg a katholikusok virágzó egyházi irodalmat terem
tettek: a mienk csak tengődik. Ha el nem akarunk
pusztulni: nem maradhatunk tétlenek. A múltban
is szellemi fegyvereinknek köszönhettük legszebb
diadalainkat. Munkáljunk a jelenben, hogy jövőnk
lehessen.
Majha Vilmos, titkár, részletes programmot ter
jesztett a bizottság elé, mely beható, alapos vita
után elhatározta, hogy a Prótest. Irodalmi Tár
saság „Köszöni11 ez. vállalatának mintájára külön
népies füzetes vállalatot indít meg. Kovács Sándor
indítványára kimondotta, hogy az elalvóban levő tanköny vvállalatot újból életre kelti s a vállalat támoga
tására olcsó részvényeket bocsát ki. Elhatározta
továbbá, hogy egyfelől kiadja Luther Márton főbh
munkáit, másfelől magyarázatos bibliáról gondos
kodik. Ez utóbbi létesítésében nemcsak a theologiai
tanárokra számítanak, de a lelkészek közreműkö
désére is. Többen rámutattak arra a nagy kincsre,
mely levéltárainkban rejtőzik. A bizottság egy
hangú lelkesedéssel elhatározta, hogy lelkészeink és
tanítóink figyelmét felhívja erre a körülményre s
egyházunk minden igaz fiát kéri, hogy levéltári
adatainkat, melyek a mi erősségünk, megőrizzék,
mint szemük világát; hogy miként a leghatalma
sabb palota is téglákból épül fel: egykoron ezekből
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az adatokból felépíthessük egyházunk történelmé
nek hatalmas épületét.
Nagy munka vár az irodalmi bizottság tagjaira.
Az Úr adjon erőt és kitartást nekik.
A Tabitha jótékony nöegyesület Budapesten
Virágvasárnapján az idén is rendezett templomi
gyűjtést a Deák-téri templomban, mely 1104 kor.
70 fillért jövedelmezett. A gyűjtés e szép sikerében
a következő hölgyek osztoztak: a német istentisz
telet alatt: Gregersen Ilona, Gerstenberger Emma,
Gedlicslca Irén, Glück Mariska, Daur Olga, Fecht
Margit, Gachler Margit, Knuth Luiza és Süss
Emma. A magyar istentisztelet után: Kilényi Pálné,
Zsigmondy Lenke. WalfeÖ Amália, Beliczey Mariska,
Mágócsi-Dietz Edith, Flittner Klára, Bajza Piroska
és Lux Edéné. Az egyesület szerdán, május hó 6 án,
d. u. 5 órakor tartja meg közgyűlését, melyre szíve
sen látnak mindenkit, ki az ügy iránt érdeklődik.
Kőszeg az ev. tanítóképzőért lelkesedik. E hó
elején tartott közgyűlése — a városi tanács aján
latára — 5 holdnyi területet és 50,000 korona
segélyt szavazott meg a dunántúli ev. egyházkerület
tanítóképző intézetére. Egyúttal kimondta, hogyha
az építkezéshez szükséges anyagot a várostól szer
zik, a segélyt 60,000 koronára emeli. Mit szólnak
ehhez a soproniak ?
A soproni ev. olvasó- és ifjúsági egyesület
a múlt hó 29-én rendezte ez évben utolsó és egyúttal
legsikerültebb estélyét az ev. Lyceum tornacsarno
kában, melyet úgyszólván szorongásig megtöltött
az érdeklődő közönség. Az estélyt az egyesületi
énekkar vezette be: a „Fóti dal“-t énekelte dicsé
retes buzgalommal. Rendkívül érdekes volt Bunker
R. ev. tanító felolvasása: „A soproni ev. templom
régi dísztárgyairól." Felolvasó hangyaszorgalommal
gyűjtötte össze az egyes adatokat és kiváló szak
tudással adta történetét a templom csillárjainak,
oltárának, szószékének, képeinek, az úrvacsoránál
használt kelyheknek, az oltárterítőknek, keresztelő
kőnek stb. Ütána a soproni „Műkedvelők zenekara"
játszott Szabó Antal vezetése alatt jeles készült
séggel és meglepő fegyelmezettséggel. Görög Ernő
ev. teológus Baja Mihálynak „Gályarabok emlé
kezete" czímű versét szavalta el nagy hatással.
Kicker Ágost és Klausz Lajos dicséretes igyekvéssel
énekelték AbtF.-nek „Gute Nacht" ez. szép dalát.
A zongorakiséretet Bittér János, az énekkar kar
mestere, szolgáltatta. A szépen sikerült estélyt kar
ének zárta be.
Egyházközségi közgyűlés. A pesti ágostai hit
vallású evangélikus magyar és német egyházközség
f. hó 16-án tartotta évi közös közgyűlését a Deák
téri gimnázium dísztermében dr. Mágócsy-Dietz
Sándor egyetemi tanár, iskolafelügyelő, elnöklése
mellett. Elsőbben Zsigmondy Jenő dr., szindikus,
előterjesztette az egyháztanács terjedelmes évi jelen
tését, a melyet a közgyűlés felolvasottnak tekint
vén, egyhangúlag elfogadott. A jelentés hálás kegye
lettel emlékezik meg Joób Károly buzgó iskolai
gondnok és Dittmann Antal rajztanító elhunytéról,
kiknek érdemeit és emlékezetét jegyzőkönyvileg
örökítették meg. A templomépítés alapja 627,178
koronára szaporodott. Mivel pedig a Károly-kaszár-

nyának központi városházzá történt átalakítása foly
tán a Deák-téri templom építés ügyében évtizedekre
terjedő szünet állott be, a közgyűlés
az egyház
tanács javaslatára — elhatározta, hogy az új fő
gimnáziummal kapcsolatosan a Városligeti-fasorban
egy 800 hallgatóra berendezett új templomot épít.
Majd jóváhagyta a templom és a gimnázium épí
tésére megvásárolt telkekre vonatkozó adásvételi
szerződést. Azután előterjesztették az 1902. évi
zárszámadásokat, melyeket a közgyűlés elfogadott
s a számadó tisztviselőknek, valamint a számvizs
gáló bizottságnak megadta a fölmentvényt. Az 1903.
évi költségelőirányzatot szintén elfogadták. Ezután
a közgyűlés dr. Kovács János gimnáziumi segéd
tanárt rendes tanárrá, Algöver Andor s.-hitoktatót
rendes hitoktatóvá, Falvay Gizella s -tanítónőt rendes
tanítónővé és Kalma Pál segédtanítót rendes taní
tóvá választotta. Végül bejelentette az elnök, hogy
az új főgimnázium épületének építés-alapja javára
eddig 60,070 koronát gyűjtöttek; kéri a jelenlevőket,
hogy e nagyfontosságú ügyet azután is szivükön
viselve, ismerőseiknek melegen ajánlják és őket
adakozásra felkérjék. Ezzel a közgyűlés véget ért.
A magyar-bolyi ág. h. ev. egyház felügyelői
hivatalába múlt hó 22-én iktatták be dr. Berzsenyi
Benő járásbirót. Díszes fogadtatás után 10 órakor
kezdődött az istentisztelet, melyen a német predikácziót Czipott Áron mucsfai lelkész mondotta. A
szent beszéd elhangzása után Tónika Gusztáv,
györkönyi lelkész, alesperes lépett az oltár elé s
németül kezdett beszélni a felügyelői állás fontos
ságáról, majd magyar nyelven folytatta szónoklatát.
A magyar nyelv most hangzott fel először az egy
ház falai között. Ezután felesküdtette az új fel
ügyelőt; az eskü is magyar nyelven történt. Mire
Baldauf Gusztáv, helybeli lelkész, szónokolt németül
s üdvözölte a felügyelőt. E beszéd elhangzása után
dr. Berzsenyi előbb magyar, majd német nyelven
szép beszédet mondott. A felügyelő és Nendtvich
Dezső kétszáz-kétszáz koronát adományoztak az
egyháznak.
Az emberi test melege. Egy amerikai orvos
külön e czélra szerkesztett készülékkel éveken át
méregette az emberi test melegét és miután több
férfit, nőt és gyermeket a leggondosabban meg
megvizsgált, kutatásai eredményét a következőkben
foglalta össze. A női test átlag 3/4 fokkal'melegebb,
mint a férfi teste. Ez a különbség itt-ott fél fokra
száll alá, lejebb azonban soha. Férfi test egyetlen
egy esetben sem volt melegebb a női testnél. A
gyermek teste mindig melegebb, mint a felnőtteké.
A különbség itt körülbelül egy egész fok. A cse
csemők teste a legmelegebb. Az élettani szempont
ból fontos vizsgálat végre azt is megállapította,
hogy az ember testének jobb és balfele sohasem
egyformán meleg. A test balfele mindig melegebb.
Csodaemberek. A londoni Royal-aquariumban
nemcsak a természet rendjétől eltérő állatokat muto
gatnak, hanem embereket és különös mutatványaikat
is. Riteluc, az aquarium igazgatója, följegyezte s
azok nyomán közli most egyik londoni artista lap
azokat a mutatványokat, a melyek a közönség tet
szését és csodálatát leginkább magukra vonták.
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Az atbléta hölgyek között Júlia volt a legerősebb,
a ki ötvenfontos súlyzókból hatot a jobb, hatot a
bal karjára rakatott s kinyújtva tartotta. Legvakraeró'bb mutatvány volt Miss Maryé. Egy arra a
czélra készített tegezszerű készülékből kilövette
magát s mint a nyíl röpült át a karzat szemben
lévő oldalára. Egy Marguerit nevű csodaszép hölgy
pedig arról volt nevezetes, hogy a ki hozzáért,
erős villamos ütést kapott s egész testét átjárta az
áram; de hogy ezt miként csinálta, soha el nem
árulta. Szolimán fakir a szemét vette ki az üregei
ből s újra visszatette. Merxier az üveg, kőszén és
koksz megrágásában fejtett ki nagy tevékenységet.
Volt egy „álló ember", a ki harminez napig állt
megszakítás nélkül egy oszlopon s tizenhat óráig
nézett egy vakítófényű lámpába, de ezt a mutat
ványt csakhamar levették a „műsorról", mert a
közönség éjjel is benn akart lenni az aquariumban,
hogy ellenőrizhesse. Az első mutatvány után azon
ban eltűnt az érdeklődés. Szalamander az izzó
vasból meztelen lábával kovácsolt patkót s az izzó
vasat nyelvével megnyalta. Taddy Wieks ötven
három perez alatt hetvenhét egyént borotvált meg.
A gummibőrü Pierre megfogta az arczbőrét s fólliuzta a fejére. Cliquot nem névrokonát, hanem
késeket nyelt le; egyszer egy órát is, a mit hallani
lehetett, a mint gyomrában ketyegett.
A hernyóirtás egyszerű módja. A hernyók kiirtá
sára egy kertész a következő nagyon egyszerű és
semmi költséget nem okozó eljárást ajánlja: Mihelyt
a fákon hernyók vagy hernyófészkek mutatkoznak,
azzal a vízzel, melyet a mosásnál kiöntenek, vagyis
lúgos szappanvízzel kell megnedvesítenünk. E vég
ből egy botnak vagy rúdnak végére szivacsot vagy
rongyot kell kötnünk, melyet szappanos vízzel telt
dézsába mártunk s ekképen vele bevizezzük azon
helyeket, melyeken hernyók vagy hernyófészkek
jelentkeznek. Ezáltal ezek teljesen elpusztulnak,
a nélkül, hogy sok munkánkba vagy valami költsé
günkbe került volna. A próba nem nehéz, minden
kertész könnyen megteheti kertjében és meggyő
ződhetik arról, mennyiben áll csakugyan a felho
zott tapasztalat.
Hová ne ü ltessü n k paradicsom ot? A para
dicsomnak van egy veszedelmes betegsége, mely
abban mutatkozik, hogy a bokrok levelei meg
száradnak, a gyümölcs megbámul, hasznavehetet
lenné válik. Olykor összes bokraink ebben a baj
ban szenvednek, alig tudunk egy érett paradicsomot
leszedni. Hogy a levelek megszáradnak, némelyek
öntözéssel iparkodnak a bajon segíteni, de haszta
lanul, mert a levelek száradását nem a víz, a
nedvesség hiánya, hanem gombabetegség okozza.
E gombabetegség ellen mostanában nem tudnak
jobb segítséget, mint azt, hogy kétszer egymásután
ugyanazon helyre ne ültessünk paradicsomot, ha
nem minden évben máshová; mert a gombabeteg
ség csirái a földben telelnek ki és ha ugyanoda
ültetünk, a hol beteg paradicsombokrok voltak, a
palántákat mintegy beleteszszük a gombák fészkébe.
Az orgonahangverseny, melyet az újonnan
építendő ág. hitv. ev. főgimnázium javára rendez
tek, Rácz László tanár mint pénztárnok, jelentése

—

szerint 1400 korona tiszta jövedelmet eredménye
zett. E szép siker főkép Altdörfer Viktor, Schranz
Margit és Bruckner Frigyes közreműködésének
köszönhető.
A soproni felső evang. esperes| Gyászrovat.
ségi papságnak nagy gyásza
van. Testületének egyik legrégibb tagja, Schrödl
Józsefj balfi evang. lelkész, f. hó 7-én, este 10 óra
kor szfvszélhűdésben meghalt. Halálát fia: Schrödl
Gusztáv, városi adóhivatali ellenőr, s nagy rokonság
gyászolja. Nyugodjék békében!
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A szerkesztő üzenetei.
R. J . B á t. Boldog, a ki hallja és megérti az Ur szavát.
— J . J . B p e st. Mindenkor szívesen. — V. S. M ező h eg y es.
Ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet nincs hazánkban. Állami
van elég, pl. Budapesten, Kolozsvárit, Győrött, Eperjesen,
Szabadkán stb. Hogy kedves leánya jól tanul: szívből örülök
neki. Adja Isten, hogy egykor evangélikus egyházunk
díszére váljék! — T. J . F o k tő . Rövid, hatásos ódákat kérek.
— B. G. B u d a p e s t. Sajnálom, hogy nem kaptam meg ide
jében. — B. S. B p. Csak mozogjunk! Még helyet tudtam
szorítani.
Többeknek. A jók elismerése legszebb jutalma a közpályán
működőnek. Olvasóink öröme a mi örömünk.
A budapesti gabonapiacz jegyzései
április 28.
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