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A z  e lő fiz e té s  és h ird etés  díjai a Luther- 
társ. pénztárába (IV., Deák-tér 4.) küldendők.

A  szerkesztőség  íré szo b á ja : IX., Kné- 
zits-u. 17. sz., hova a Kéziratokat kell küldeni.

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

—»* Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyolczadik évfolyam. Budapest^ 1903. május 30. 10. szám.

Pünkösd.

ffí.) Emlékezetes zivatar támadt hajdan 
pünkösd reggelén! Hirtelen zúgó szél kere
kedett s betölté az egész házat, melyben el
csüggedve, szomorúan ültek a tanítványok.

A sebesen zúgó szél teljes erejével bele- 
markolt a csüggedt szivek elernyedt részébe 
s félelmet, kishitűséget és minden emberi gyarló
ságot, mely útját állja a nagy czéloknak, ki
ragadott belőle.

Mint mikor végig száguld a nehéz párák
kal telített levegő-rétegen a tisztító vihar s 
üdébb, tisztább levegő-rétegeket hoz magával: 
úgy változtatta meg a pönkösdi zúgó szél a 
már-már kétségbeesett tanítványok lelkiiletét.

Milyen sivár a mező nyáron, mikor a nö
vényzet eső után eped! De ha megered az 
ég csatornája, egy csapásra megújul minden. 
A megsárgult fűszálak ismét élénk zöld szín
ben pompáznak, az ellankadt lombozat erőtől 
duzzad s fa, virág mosolyog feléd.

Eső, az ég áldása után vágyódtak az apos

tolok is. Vártákba Szent Lelket, melyet meg
ígért nekik az Úr:

— Ama vigasztal*) Szent Lélek pedig, kit 
az Atya az én nevemben elbocsát, az meg
tanít mindenekre és eszetekbe juttatja mind 
azokat, a melyeket mondottam néktek. (János 
XIV. 26.)

—  Megtelének pedig mindnyájan Szent 
Lélekkel és kezdének szólni más nyelveken, 
a mint a Szent Lélek ád vala. nekik szólniok. 
(Ap. csel. II. 4.)

Az imént még bús tanítványok szeme csil
log az örömtől; a lemondást és kétségbeesést 
felváltja a szent lelkesedés ellenállhatatlan 
ereje; a félelem és ijedtség rettenthetetlen 
bátorsággá válik; megtelnek tudománynyal és 
hirdetik az igazságot, a világosságot, a Krisz
tus evangéliomát. Más nyelveken kezdenek be
szélni és mindazok, a kik hallják, elánodnak.

A legkülönfélébb vidékekről egybegyűlt 
sokaság kivétel nélkül megértette az aposto
lokat, mihelyt a Szent Lelket vették. A sze
retet nyelve volt az, melyen az egybegyűltek
hez szólották. S ki ne értené meg a szeretet 
szavát? Vájjon elzárkózbatik-e a virág a
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napsugártól, a dalos madár kerülheti-e a ber
ket, a fényes csillag lekivánkozhatik-e a menny 
boltjáról?

Jövel hát, Szent Lélek, Isten lelke, jöjj e l ! 
Vigasztalj minket, világosítsd meg értelmün
ket, szenteld meg akaratunkat! A tévelygés
ből vezérelj az igazság útjára, a bűntől az 
erényhez, a meghasonlástól a békéhez, a gyű- 
lölségtől a szeretethez, a közboldogtalanságtól 
a közboldogsághoz Te vezethetsz minket.

Jövel, Szent Lélek, jövel!

Piros pünkösd napján.
Irta: Ssabolcska Mihály.

Piros pünkösd napján ,

S zép, suhanó szárnyon :
.Szállj át „fehér gaíamSu,
Szentlélek galambja,
A z  egész ni tágon.
Béke legyen szárnyad 
Mindenik csapása,
H ogy szín, ha Hitetlen,

Lélek, Gékiiletlen:
■—  Legyen Gékesége,
Legyen gyógyulása J

Piros pünkösd napján,

Mennyei je l  képpen,
Öli égi „tüzes nyeíou,
Gyűl adj ki felettünk,
,S  zendülj meg a légGen.
Hirdesd ki még egyszer 
Világ Hallatára;
Hogy az Eszm e ellen,
A  Szeretet ellen 
Hasztalan a világ 
Minden (Golgotája!

A Szentlélek ereje.
— Mai képünkhöz. —

Az első Pünkösd csodás hatása, ereje számta
lanszor megújult, ismétlődött a keresztyénség fejlő
désében, küzdelmes életében. Pál apostol a kis- 
ázsiai Efezusban hirdeti a hagyományhoz szivósan 
ragaszkodó zsidóságnak s a babonás pogányoknak 
a Krisztus tudományát. Szent lelkesedése, meg
győző érvelése elbűvöli és magával ragadja hall
gatóit. Belátják, hogy tudásuk, „bölcseségük“ : 
ostobaság; a Krisztus tudománya, mint a Nap,

világit és melegit. Elhagyják az ó embert és ma
gukra öltik az új embert, ki Isten szerint teremte
tett az igazságra és valóságos szent életre11. (Ef. 
IV. 22— 24.) Régi irataikat, könyveiket, melyek csak 
tudatlanságuk és tévedéseik hangos hirdetői, egy
másután előszedik és elégetik, hogy semmi se emlé
keztesse őket a szégyenletes múltra. Új életet kez
denek, a Krisztus harczosai közé állanak. És ez 
a Szentlélek munkája volt.

Pünkösdi történet.
Irta : P e try  G yaláné.

—  Pszt! Csitt csak! Mintha harangoznának!
És csakugyan! A mint Jutka asszony intő sza

vára az udvaron ácsorgó két gyerek elhallgatott, 
hallani lehetett a pünkösdi harangszó ünnepélyes 
bugását, az enyhe, napfényes májusi reggelen.

—  Húzza már Marczi bátyó, kiáltott a Pista 
gyerek, a ki egyre a vadonatúj csizmáit nézegette.

Jutka asszony mereven tekintett egy pillanatig 
maga elé, figyelve a hangokra, majd földerült 
arczczal sietett a házba, hogy megtegye előkészü
leteit az induláshoz.

Elsőbb az aprójószágot hessegette ki a konyhá
ból, szapora nyelvvel biztatgatva:

— Ki, ki, ki, no né, még nem is akarnak ki
menni. Majd hogy a forró vízbe repdessenek, míg 
oda leszünk!

Nógatására végre megindult az öreg kotló méltó
ságteljesen az ajtó felé, mély, kotyogó hangon híva 
maga után csibéit.

Huss! az utolsó is kiröppent. Erre Jutka asszony 
hirtelen berántotta maga után a sűrűn léczezett 
külső ajtót s kezébe vette énekeskönyvét. A vörös 
téglával kirakott folyosón végig menve, megnézte 
magát az ablaküvegben s fejére kötött fekete selyem
kendőjét egy kicsit beljebb húzta szemébe, aztán 
bekiáltott a kamarába:

—  Hallod lányom, Erzsi, harangoznak már!
Mintha csak a hívásra várt volna, a rozoga ajtó

kifelé zökkent és karcsú, magas lány lépett a kü
szöbre. Tarka szalagokba font haja derékon alul 
ért s nagy lyukakkal himzett mellkendőjébe jószagú 
fodormenta, piros muskátli volt tűzve. Bodros zseb
kendőjét morzsolgatva, halványan lépett az anyjá
hoz. Lesütött szempillái árnyékot vetettek bánatos 
arczára, mintha valamit rejtegettek, takargattak 
volna.

Az anya, bár lopva nézett rája, mégis csak meg
látta, mégis ott találta, úgy mint tegnap, tegnap
előtt, úgy mint napok, hetek óta az elrejtett, tit- 
kolgatott, forró könyek nyomait. Mosta az a szántó
föld barázdáit, gyepes rét bársonyát, mosóteknö 
fáját s csak nem akart elapadni.

Szegény Jutka asszony gyámoltalanul fordítja el 
szemét és korán hervadt homlokát mélyebb redőkbe 
szedi az anyai szív aggodalma. Aztán a két kis 
fiú után nézett, de azoknak a távozását a nyitva



tátongó utczaajtó nyíltan hirdette. A két eleven 
hunczut előre sietett.

Künn az utcza is ünnepi díszben volt. Az akáezok 
édesen illatozó virágdíszben pompáztak. A fehér 
fürtök meg-meglebbentek a szellőben és bőkezűen 
szórták kicsiny szirmaikat a sárga homokra.

Most hirtelen a Kertész-porta keskeny folyosója 
nagyobb világosságot nyert, mert egy fehérszok
nyás lány haladt el a nyitott ajtó előtt, kék ünnep
lőbe öltözött legénytől követve.

Jutka asszony arczát hirtelen pirosság öntötte el.
— Ott mennek már ők is! — mormogta keserűen.
A leány felemelte sö

tét szempilláit és fekete/' 
szeme tele mélységes 
fájdalommal nézett a 
kerítés mellett haladó 
párra.

Igen, ott mennek ők!
Az a legény, a kivel, 
azt hitte esztendők előtt, 
hogy ma ő lesz mátkás 
és az a leány leghívebb 
pajtása. . .

Megcsalták, elhagy
ták!

És Kertész Erzsi át
fogta két fehér karjá
val a festetlen faoszlo
pot, aztán nehéz, görcsös 
zokogás rázta végig 
nyúlánk, vékony alak
ját.

Sok elfojtott keserű
ség, visszatartott köny- 
nyek, mindent legázol
va, féktelen erővel utat 
szakítottak.

Kertészné kérges te
nyerével reszketve si
mogatta a leány vonagló 
vállát. Vigasztalni is 
akarta. Kereste a sza
vakat, de biz nem ta
lálta.

Csönd lett. A tem
plomba menők majd 
mind elhaladtak. Sietett 
mindenik, hogy még szót váltsanak a templom előtti 
gyepes téren. Ahol megy az egyházfi is utolsónak, 
a templom kulcsát tartva kezében. Izzadt üstöké 
minduntalan becsúszik a szemébe a nagy igyeke
zetben, hogy elsőnek kerüljön.

Ott meg egy szomjas madár hasítja hangtalan a 
léget által és csőrét előre nyújtva, ereszkedik le 
az utcza közepén búsuló gémes kút vályújába.

A néptelenné vált utczában most harmadszor 
hallatszott a templomba hívó harang áhitatos szava. 
Csengett, bongott lágyan, mélyen, mint az édes
anya bölcsődala, mintha minden síró hangot, mintha 
a szenvedély szavát el akarná csitítani, el akarná 
hallgattatni.

És Jutka asszony ezek közt a megnyugtató han

A Szentlélek ereje

gok között egyszerre megtalálta azokat a szavakat, 
melyeket eddig hiába keresett.

—  A templomba megyünk, hallod lányom, Erzsi? 
imádkozzunk ! Aztán, meglásd, jó  lesz minden. 
Istennek mindenre van orvossága.

A lány teste újra megvonaglott.
—  Nincs az én bajomra orvosság sem a földön, 

sem az égben! —- kiáltott szenvedélyesen.
Az anya megfogta hirtelen lánya vékony kéz

csuklóját és szelíd erőszakkal vonva magához, 
mondá:

— Menjünk, leányom! lm a harang majd elhall
gat, nehogy megkés
sünk!

Siető léptekkel elin
dultak. Csizmájuk he
gyes sarka csak elmá
zolt nyomokat hagyott 
a parázs homokban.

Házuktól csak pár 
lépésnyire emelkedett a 
magas domb, melynek 
tetejéről méltóságosan 
tekintett alá a kis falu 
temploma. Előtte bok
ros, gyepes térség, ahol 
immár csoportokba ve
rődve várakoztak az 
emberek az isteni tisz
telet kezdetére. Külön 
az asszonyok, külön az 
emberek. A szőke lány 
fehér ruhája is ott vilá
gított egy vadgesztenye 
sötétzöld levelei alól. 
Néhány lépésnyire állt 
tőle a legény, fényes 
pitykés dolmányában, 
egyenes tartással. Hall
gatagon nézte a haj
longó lombokat, csak 
néha vetett egy-két 
suttogó szót a lánynak, 
mire az nem felelt, csak 
az ajkához emelt ken
dőjébe mosolygott.

—  Édes anyám, - 
szólt fojtott hangon a 

dombon fölhaladó Kertész Erzsi —  meglássa kend, 
sohasem leszek én Kelemen Juczival beszédes.

—  Soha, soha, —  ismételte magában —  úgy 
megyek el mellettük, mintha nem is látnám, mintha 
nem ösraertem volna egyiket se, másikat se!

Jutka asszony megint akart szólni, de valami 
névtelen sejtelem azt éreztette vele, hogy hatalma
sabb hang szólal meg ma e nagy napon, mikor a 
Szentlélek szállt le hozzánk szeretetet, engesztelő- 
dést hozva hótiszta szárnyain. És e hang nem zúg, 
mint a tenger habja, nem dörg, mint az ég viharja, 
csak mint a szelíd sóhajtás, mint a mindent meg
enyhítő balzsam érinti meg az istenfélő szivek tiszta 
érzéseit.

(Vége köv.)
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A galgóczi husvét.
Történeti elbeszélés az ellenreformáczió korából, 

írta : H orvá th  L ajos.

(Vége)

—  Ne bántsd, fiam, Miska! „A  ki vért ont, 
vére ontatik". Az én fegyverem a szentírás.

Míg a lelkész így intette, hátulról megragadta 
valaki Miska kezét, a revolvert kirántotta s a leg
mélyebb gyűlölettel mérte végig a tisztartó a szol
gát, mire a katonák csakhamar közrefogták.

A lelkész méltóságos alakjához senki sem 
mert nyúlni, a biblia lángpallósként védelmezte 
meg, hívei mind távolabb és távolabb szorították 
a katonaságot. Egyik fél sem igen töró'dhetett se
besültjeivel, csak a barátot emelte fel a lelkész 
néhány ember segítségével a földről. Látta, még 
él. Gyorsan a papi lakba vitték, a lelkész sebéhez 
látott, s egy félóra múlva magához tért a sebesült. 
Mellette volt a lelkész egész családja, mindegyik 
segíteni kész. A sebesült beesett szemei a lel
készre esnek. Alig hallhatóan szólal meg: „Érzem 
halálomat. Nagy titok fekszik a szivemen . . . . 
Istenem, adj erőt, hogy e bevallással könnyítsék 
lelkemen. Azután nyugodtan halok meg. Isten szol
gájának gyónom meg, ne ítéljen el; bűnömért igen 
megbűnhödtem, de jóvá akarom tenni.

— Isten az igazán megtérőnek megbocsát, 
—  mond a lelkész.

—  Tisztelendő Uram! Lelkes híve voltam én is 
az evangélikus vallásnak, apám, nagyatyám mind 
e hitet vallotta. Egy szerencsétlen körülmény el
vette eszemet. Huszonnégy éves voltam, lángoló 
igaz szeretettel vonzódtam Arankához, a molnár 
testvéréhez Szeretetemet növelte az a remény, 
hogy Arankának szép vagyona is enyém lesz vele. 
Nagynénje, ki dédelgette, beczézte, szinte neki 
szánta halála után vagyonát. Aranka eleinte viszo
nozta vonzódásomat, de később megtudta, hogy 
érette hagytam el egy szegény leányt, kinek há
zasságot ígértem. Azóta napról-napra hidegebb lett. 
Végre elhatározó lépésre szántam el magamat, 
megkértem a kezét. Kikosarazott. Képzelt menny
országomból a pokolba zuhantam. Sötét bosszút 
esküdtem mind az egész családra. Először is el
hagytam hitemet, hogy még ez se emlékeztessen 
arra a leányra. Más faluba mentem, s itt béreltem 
fel egy javasasszonyt, ki Arankát, nagynénjét mé
reggel tette el láb alól. Én pedig a javasasszonyt 
etettem meg a magafőzte méreggel, mert féltem 
az árulástól. Rá egy hétre jezsuita lettem, hogy 
bosszúm teljesen kielégítsem. Ennek az ön  é alatt 
a molnárt akartam megsemmisíteni. Már-már elérem 
czélomat, mikor a végzet belenyúl ördögi munkámba, 
ledönti lábáról a molnár öreg kocsisát, ki ötszáz fo
rintért hajlandó volt urát meggyilkolni. Betegségében 
gyóntatás ürügye alatt meglátogattam s opiumos 
borral elaltattam örökre. így ő sem árulhatott el. 
A többit már ismeri. Most csak egy volna kéré
sem. Megáldja az Isten, ha egy haldoklót nem 
utasít vissza. Régi vallásomra akarnék áttérni, 
aztán úrvacsorát venni. A földi igazságszolgáltatás

keze nem érhet utói, perczeim mégszámláívák . . . 
Siessen . . . siessen.

Síri csendben történt meg a szentség kiszol
gáltatása. A haldokló töredezve imádkozott a lel
készszel. Az utolsó szavaknál: „Bízzál, fiam, meg
bocsáttattak a te bűneid", feje lehanyatlott. Egy 
hányatott élet végződött be vele.

Az esküvő előtt való este.
— Elbeszélés. —

Irta : Z sch ok k e  H enrik .
(Folytatás és vége.)

„Hanem —  folytatá a néni tovább —  egy 
titokra akarlak figyelmeztetni, a mely . . .“

„Igen, igen, —  vágott szavába Lujza —  épen 
azt szeretném hallani."

A néni így szólt: „Halgass hát ide jól! A mit 
mondok, azt az élet által beigazolva láttam. A 
dolog két részből áll. Első része a családi boldog
ság titka, mely kizárja még lehetőségét is az egye
netlenségnek s még a pókot és a legyet is oda 
kényszerítené, hogy egymással jó barátságban él
jenek. Második része a dolognak pedig a női kel
lemnek legbiztosabb óvszerét mutatja meg."

„Mi az?" —  kiáltott Lujza.
„Első része az óvszernek ez tehát: Vedd elő 

a jegyesedet mindjárt az esküvő után vele egye
dül töltött első órában és tétess vele fogadal
mat s te is tégy neki fogadást, Ígérjétek meg ünne
pélyesen egymásnak, hogy soha, még tréfából sem 
fogtok czivakodni, vitatkozni, vagy egymást csak a 
legkisebb mértékben is boszantani. Soha! Érted: 
soha! Még a tréfából való kötekedés, a csupa 
tréfából való „haragszom rád“ is előgyakorlatul 
szolgálhat a komolyhoz. Tartsd meg ezt magad
nak ! Továbbá: Ígérjétek meg egymásnak őszintén 
és ünnepélyesen, hogy soha egymás előtt, semmiféle 
okból vagy ürügy alatt, titkotok nem lesz. Egymáson 
állandóan és minden pillanatban át kell látnotok. 
Még ha egyitek valamiben hibázott volna is: egy 
pillanatig se késsék azt a másiknak megval- 
lani, ha mindjárt könnyek árán kellene is azt 
tennie és érte bűnhődnie! És a hogy egymás előtt 
nincs semmi titkotok, úgy másrészről belső házi, 
családi és szív-ügyeiteket tartsátok titokban apátok, 
anyátok, nővéretek, fivéretek, nénitek és az egész 
világ előtt. Ti ketten — s a mellett az Isten — 
építsétek fel saját csendes világotokat. Minden har
madik vagy negyedik, a kit abba bevonnátok, pár
tot alakítana s kettőtök közé állana. Ennek nem 
szabad megtörténnie. Fogadjátok meg ezt! S újít
sátok meg ezt a fogadalmat, valahányszor kísér
teibe jönnétek, hogy megszegjétek. E mellett jól 
fogjátok érezni magatokat. Leikeitek így össze fog
nak forrni, egygyé lesznek . . . Oh, ha minden iíjú 
pár egybekelésekor ismerte s alkalmazta volna az 
életbölcseségnek ezen egyszerű szabályát, mennyi
vel több házassági frigy volna boldogabb, mint a 
mennyi — sajnos —  valóban az.
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Lujza beneőséggel csókolta meg nénje kezét. 
„Valóban érzem, hogy ennek így kell lennie. A 
hol nincs így, ott a házastársak az esküvő után 
is egymásra nézve idegenek maradnak. Ennek meg 
kell lennie, e nélkül nincsen boldogság . . . És, 
kedves néném, a női szépség megóvásának mi a 
titka ?“

A néni elmosolyodott és így válaszolt: „Nem 
tagadhatjuk, hogy a szép férfi százszor jobban tet
szik nekünk, mint a csúnya és a férfiaknak is tet
szik az, ha csinosak vagyunk. De a mit szépnek 
nevezünk, a mi nekünk a férfiakon s viszont nekik 
mirajtunk tulajdonképen tetszik: az nem csak bő
rünk, hajunk, sziliünk és termetünk, mint egy ké
pen, vagy szobron : hanem egyéniségünk, a ben
nünk lakozó lélek az, a mely tekintetünkből, be
szédünkből, komolyságunkból, örömünkből vagy 
bánatunkból kisugározva — őket elbűvöli. A férfiak 
istenitenek bennünket, ha azokat a jó  tulajdonokat, 
a melyeket külsőnk sejtet, bennünk minél jobban 
feltalálhatóknak vélik; s egy gonosz embert ellen
szenvesnek találunk, ha mindjárt olyan szép és 
czifra is. Egy fiatal nő tehát, a ki szépségét meg 
akarja őrizni, őrizze meg lelkét, őrizze meg azokat 
a lelki tulajdonokat s erényeket, a melyekkel ked
vesét lebilincselte. Az erénynek legjobb óvszere, mely 
azt a vénüléstöl megóvja s örökifjan tartja : a vallás, 
ez a legbensőbb életközösség az Istennel, az örökké
valósággal, a hittel; a vallásosság az, az embernek 
ez az áldásteljes, tiszta, békés vándorlása az Isten
ben . . .

„Lásd, édes szivem, —  folytatá a néni tovább 
— vannak erények, a melyek csak az élet-okos
ságból származnak. Ezek idővel megöregszenek s 
megváltoznak, mivel a körülmények és hajlamok 
szerint, az okosság változtatja eszközeit és mivel 
az okosság nem mindég növekszik a korral és a 
szenvedélyekkel. De a vallási erények nem változ
hatnak, azok örökké egyformák maradnak, mivel 
az Isten mindég ugyanaz s mivel az örökkévalóság 
is, a mely felé kedvesünkkel haladunk, szintén min
dég ugyanaz marad. Őrizd meg kedélyedet ártatlan
ságban és jámborságban, Istentől várva mindent: 
úgy megőrződ lelkednek szépségét is, a melyért 
ma vőlegényed rajongva szeret. Én nem vagyok 
még magábazárkózott, világgyűlölő vénasszony, én 
a te harminczkét éves nénéd vagyok. En szívesen 
tánczolok, szívesen csinosítom magamat, szívesen 
eltréfálok; de épen azért mondom néked: légy 
kedves és jámbor keresztyén nő és majdan, mint 
anya és nagymama is szép leszel.11

Lujza nénje nyaka köré fonta karjait s el- 
érzékenyülve mondá: „Köszönöm néked, angyal!*

Fordította: Paulik János.

A gyermek keze.
Elbeszélés.

Irta: M o ra v cs ik  G yuláné.
(Folytatás.)

VI.
Hantosné Kéri Katával és Kata Jánosával 

szerencsésen eljutottak Pestre, liantosnéval ugyan 
elég bajuk volt. mert az egész úton siránkozott. 
De a mint czélhoz jutottak, nem volt idő a sirán
kozásra, annyi bámulni valójuk akadt a szép nagy 
városon. Ilyet még álmukban sem képzeltek. Kéri 
Kata bizony elbújhatott az ünneplő ruhájával a 
mellett a sok czifra dáma mellett, a milyeneket 
itt láttak az utczán.

Meg is ijedtek, mert magukfélét egyet sem 
láttak az utczán, csupa urak és úri asszonyok jár- 
tak-keltek ottan, de János, a ki már volt Pesten, 
megnyugtatta őket.

—  Itt a parasztok is urasan hordják magukat, 
itt leveti mindenki a paraszt ruháját és úri gúnyá
ban jár.

Hát még a sok kirakat; azon volt csak mit 
bámulni, talán sohasem értek volna el a szállá
sukra, ha János nem sürgeti, hogy rájuk esteledik.

A szállás bizony nem volt valami híres, egy 
házmesternéhez mentek, Jánosnak egy régi ismerő
séhez, de alig fértek bele a kicsi szobába, szinte 
nehéz volt benne lélegzeni a falusiaknak.

— Hja, városban nem megy az másként, itt 
méregdrága minden kis zug, magyarázta nekik 
a házmesterné, no, de ne féljenek, majd komendálok 
én maguknak jó  helyeket, sok uraságot ismerek 
én itt a házban is.

De bizony a helyszerzés nem ment olyan köny- 
nyen, eleinte maguk sem akartak mindjárt helybe 
állni, kicsit hadd nézzenek körül, de mikor a pénzük 
elfogyott, hely után kellett látni. Akkor látták 
csak, mikor már szolgálatba akartak állni, hogy 
mi mindent kívánnak a városi cselédtől, a mihez 
bizony egyikük sem értett. Kéri Kata még csak 
hagyján, mert ő mindig szolgált, de Hantosnét csak 
kinevették, mikor elmondta, hogy milyen régen nem 
szolgált már, a mikor megtudták, hogy ura is van, 
sehol sem akarták felvenni.

— Hiszen magáért minden perczben eljöhet 
az ura, aztán viszi haza, mondták neki.

Kéri Kata végre talált helyet, de bizony az 
sem volt valami híres, de kényszerűségből csak 
elfogadta, bár nem adtak neki nagy bért, azt mond
ták, hogy még tudatlan a nagyvárosi munkában.

Hantosné meg, mikor már a pénze elfogyott, 
nem tudott hova lenni, hát ott maradt a házmes- 
ternénél, a ki mindenféle házi munkát, seprést, súro
lást bízott reá s azért adott neki szállást és valami 
kis ennivalót. S váltig biztatta, hogy majd őszszel, 
ha hazajönnek faluról az uraságok, szerez neki jó  
helyet; de eszeágában sem volt neki a helyszerzés, 
csak ki akarta használni Hantosnét, a kit jól meg
dolgoztatott.

Szegény Hantosné ment volna már szívesen 
vissza, ha nem szégyelte volna, meg aztán pénze
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sem volt. Átkozta eleget a Kéri Katát és a saját 
balgaságát, de már nem lehetett segíteni a dolgon.

Ősz felé járt már az idő, egy napon Kéri Kata 
megint csak beállított a házmesternéhez, hogy hely 
nélkül van ismét, s a míg újra beáll, ott akart 
maradni, hogy elkeltse azt a kis pénzt, a mit 
néhány hónapon át szerzett.

A János is ott lakott még mindig a házmes
ternél, annak sem igen akadt keresete, legalább 
nem olyan, a mi tisztességes lett volna. Osszeba- 
rátkozott egy pár vasúti munkással s azok meg
tanították őt is egy szép keresetre, hogyan kell a 
vasúti raktárakat megdézsmálni, hogy mellette az 
ember jócskán kereshet, persze, a míg rajta nem 
érik; ezt az üzletet folytatták már hetek óta.

Ott jöttek össze a János szállásán, ott főzték 
ki mindig a tervet. Épen egy nagyobbszabásu ter
vet akartak kivinni, a mi, ha sikerül, nagyon sok 
jutott volna belőle egyre-egyre, csakhogy kevesen 
voltak hozzá, még segítségre volt szükség, a kikkel 
elvigyék a lopott holmikat.

Ép ezen tanakodtak, mikor Jánosnak eszébe 
jntott a két asszony, Kéri Kata és Hantosné. Még 
jobb is, ha asszonyokat visznek magukkal, nem 
fognak így gyanakodni rájuk. A pajtások is jónak 
látták a tervet; az asszonyoknak nem is kell meg
mondani előre, hogy hová mennek. Kéri Katáról 
különben biztos volt János, annak úgyis tág volt 
a lelkiismerete. Hantosné meg, ha már egyszer 
ott lesz, mukkanni sem fog merni, majd jól rá
ijesztenek.

Meg is indultak estefelé, hogy bejuthassanak a 
raktárok közé feltűnés nélkül. A munkásoknak sza
bad bejárásuk volt s a többiek velük mentek, vár
ták, míg beesteledett. Lassan elcsendesült a zaj, a 
munkások elvonultak, üres lett minden a raktárok 
körül. Besötétedett egészen. Akkor kezdődött az ő 
munkájuk.

Hantosné csak most eszmélt, hogy mit akar
nak vele, szeretett volna elfutni, de Kéri Kata nem 
eresztette s nem is igen tudott volna hová menni 
az ismeretlen városban. Sötét volt, egy hosszú 
épület mögött állt a két asszony, a hol mindenféle 
szénrakások és kavics halmok hevertek. Hantosné 
csak az arczára csapta a kezeit és elkezdett sírni 
keservesen.

—  Ne lármázz, szólt hozzá haragosan, de foly- 
tott hangon Kata, még a nyakunkra csődítesz va
lakit, de akkor itt hagyunk magadba, boldogulj, a 
hogy tudsz.

— Jaj, édes Istenkém, suttogta Juczi, jaj minek 
jöttem el, ez a büntetésem, megvert a jó  Isten.

A férfiak dolgoztak az alatt a raktárban s 
egyes csomagokat hordoztak ki, a mit Katának 
és Juczinak a kosarába raktak.

—  Sohasem volt a kezemben lopott holmi, ja j
gatott Juczi, a mint látta, hogyan pakolják tele a 
kosarát. Az egyik munkás durván meglökte s 
jól megrázta.

— Hallgass, mondta neki, ha kedves az éle
ted, én nem szoktam tréfálni.

—  Szentséges Úristen, segíts, kiáltott fel Juczi 
ijedtében és fájdalmában egész hangosan.

Es egyszere erre a kiálltásra, mintha valami 
megmozdult volna a földön, a Juczi lábai előtt, 
mint mikor valaki a fektéből felemelkedik s egy 
jól ismert gyermekhang szólalt meg:

—■ Édes szülém, itt vagyok . . . Ugye haza jön 
velem . . . s egy kéz kapaszkodott a ruhájába.

— Ki az, kiáltott fel újra Hantosné, szinte 
hátra tántorogva az ijedségtől, csak nem te vagy 
az, Andris?

— De én vagyok, kiáltott a fiú, az édes 
szülémért jöttem arra, a merre a gőzkocsi ment, 
csak azután jöttem, itt aztán elaludtam s az édes 
szülém hangja keltett fel.

—  Értem jöttél, utánam jöttél, súgta inkább, 
mint, mondta az asszony a fiúnak, értem, a ki rossz 
anyád voltam, értem érdemes volt idáig fáradni, 
óh, édes magzatom, édes Andriskám. . .  És ölelte, 
csókolta a gyereket, a ki maga sem tudta, hogy 
hol van, csak újra érezte azt a simogató kezet a 
homlokán és érezte, hogy nem jött hiába.

Hantosné feleszmélt a fia öleléséből, s egy
szerre, a mint a gyerek ott volt mellette, csodá
latos bátorság szállta meg.

— Emberek, emberek, kezdett kiabálni, a 
hogy a torkán kifért, tolvajok vannak, segítsetek.

—  Elhallgatsz, kiáltotta Kéri Kata, mert majd 
a torkodra forrasztom a szót.

De Hantosné csak annál jobban kiáltozott, 
emberek jöttek elő lámpásokkal, de mire odaértek, 
már a tolvajok mind szétfutottak, csak Hantosné
állt ott még akkor is, a kis fiával összeölelkezve.

** *
Hantosné hazajött. Hamar híre futott ennek 

a faluban, azt is megtudták, hogy az Andris gye
rek volt az, a ki gyalog tette meg azt a nagy 
utat az anyja után. Hantos uram nem lett volna 
igazán bibliás ember, ha nem tudott volna meg 
bocsátani a feleségének. Megbocsátott neki szivé
ből, sőt szemrehányást is tett saját magának, hogy 
ő még csak meg sem próbálta visszahozni a fele
ségét az igaz útra, s elismerte, hogy a kis fiának 
erősebb volt a hite, erősebb volt a szeretete; mert 
azzal haza hozta az eltévedt anyját.

Az Isten útjai csodálatosak, sokszor gyenge 
kezeknek ad erőt az Isten, hogy a lehetetlent meg
tehessék. Azt mondják, mai napság már nincsenek 
csodák. Pedig vannak és lesznek mindig, mert az 
igaz szeretet még mindig csodákat visz végbe.

Apró történetek.
Hogyan kerüljük el a keresztet? Egy isten

félő férfiú halálos ágyán feküdt, Miután fiát sok jó 
tanácscsal ellátta, egy kis bepecsételt dobozt adott 
át neki, mondván: „Tedd el ezt, édes fiam; s csak 
ha netalán bajba kerülsz, akkor nyisd fe l ; meg
látod, jó  segítségedre lesz.“

Több év múlt el azután s a fiúnak nem kínál
kozott alkalom, hogy a drága örökségként őrzött 
skatulyát felnyissa. Egyszer azonban több csapás 

j nehezedett reá s ő —  atyja végrendelete szerint —
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feljogosítva érezte magát arra. hogy a skatulyát 
felnyissa. De mily nagy volt csodálkozása, a mikor 
benne semmi egyebet, mint csak két vékony pálczi- 
kát s egy kis czédulát talált. A hosszabb pálczi- 
kára ez volt felírva: „Isten akarata11; a rövidebbre 
pedig ez: „A te saját akaratod“ . A kis czédulán 
pedig, a mely mellettük feküdt, ez állott megírva: 
„Ha te ezt a két pálczikát keresztbe fekteted, 
keresztet kapsz; hasonlóképen, ha te saját akara
todat az Isten akaratával ellentétes irányba helye
zed : kereszt lesz belőle; ha ellenben a te akara
todat párhuzamosan helyezed az Istené mellé: 
elkerülöd a keresztet11.

S ez nagyon helyes útmutatás arra nézve, hogy 
juthatunk át kereszt nélkül az életen. A ki Isten 
akaratának a maga akaratát csendesen alárendeli 
s azon minden körülmények közt megnyugszik : az 
nem érzi a keresztet.

*

A halál szállító-szekerei. Régen, nagyon régen 
irta meg egy kegyes ember a következő apróságot 
s ma is igaz:

„Végigtekintve a fiatalságon, úgy látom, hogy 
soraiból a következő hat szekér szállítja az áldo
zatokat a halálnak:

Az első: az iszákossá)/. Mily sok ifjú egyenesen 
agyonissza magát! A vetés tönkre megy, ha árvíz 
önti el. A lámpás kialszik, ha nagyon lóbálod. — 
Ha hosszú ideig akarsz élni, kerüld az italt!

Második: az élvezet. Mily sokan siettetik ez által 
is halálukat! A mértéktelen élvezetek elgyengítik 
a testet. A mi ég —  fogy.

Harmadik: a harag. A harag perpatvart szül s 
nem egyszer gyilkot forgat kezében. Harag, nem 
jót farag.

Negyedik : a szülök iránti engedetlenség. Tudjuk, 
hogy a negyedik parancsolathoz milyen áldás Ígé
rete fűződik s a ki azt megszegi, milyen átok éri. 
A megszáradott vesszőnek, mely nem akar hajolni, 
törnie kell.

Ötödik: a rossz társaság. Hányat, de hányat 
fosztott ez meg szerencséjétől, sőt lelkiüdvösségé
től i s ! Kösd össze az élőt a holttal: az élő a ha
lottat nem fogja életre kelteni, de amazt megöli 
emennek a bűze.

Hatodik: a restség. Ez az embert élve temeti 
el. Mennyivel ér többet a rest a halottnál? Ha a 
fa nem akar gyümölcsöt teremni, kivágatik és a 
tűzre vettetik.

Gondoljátok meg ezt, óh ifjak, s ha sokáig akar
tok élni, hagyjatok bókét a halál ezen szállító
szekereinek !“

*
A rágalom haszna. Egy kiváló államférfiú élt 

Rómában, úgy hívták, hogy : Cato (olv. Kátó). Egy
szer ennek a bölcs férfiúnak azt hozták hírül ba
rátai, hogy ellenei mindenféle csúnya dolgokat 
mondanak felőle. Cato erre nyugodtan így felelt: 
„Úgy igyekszem élni, hogy senki el ne higyje azt 
nékik11.

íme, a legkitűnőbb védpajzs a rágalom ellen!
Hogy is mondja a Szentírás?

„Jó lelkiismerettel legyetek, hogy a helyébe, hogy 
ti ellenetek, mint gonosztévők ellen szólnak, meg
szégyenüljenek, a kik a Krisztusban való jó  élete
teket szidalmazzák!“  (I. Pét. 3, 16.)

*

A templomban. Károly, würtemburgi herczeg 
gyakran járt az Úrnak házába. Mikor egyszer épen 
a templomban volt, Henrik, porosz főherczeg jött 
hozzá látogatóba, de hallván azt, hogy az egész 
család a templomban van, ő is oda sietett. A 
templom azonban, a mikor belépett, tömve volt s 
épen megkezdődött a prédikáczió. A főherczeg kö
rülnézett, hogy leülhessen s nem találván más he
lyet, az ajtó mellett lévő üres padra telepedett le. 
S ez épen a koldusok padja volt!

Az istentisztelet után a herczegi család hazatért 
s a szónokoló lelkészt is meghívta ebédre. Az asz
talnál a lelkész, ki a főherczeget a templomban a 
szószékről észrevette, sajnálkozásának adott kife
jezést a felett, hogy a főherczeg a koldusok meg
vetett padjára szorult ki, mire a királyfi mosolyogva 
így felelt: rLegyen nyugodt, Tisztelendő úr! A míg 
itt időzöm, mindig eljárok a templomába s mindig 
abba a padba ülök, a melyben ma ültem; mert a 
templomban nincsen sem koldus, sem királyfi: ott 
mindnyájan egyformán szegény bűnösök vagyunk!11

A mily szép tanúságot tesznek e szavak a királyfi 
helyes, keresztyéni gondolkodásáról, ép annyira 
megszégyenítik azokat, a kik —  magokat mások
nál különbeknek tartva — még „a szentek gyüle
kezetében11 is az előkelőbb helyeket keresik.

Közli: Paulik János.

Aranykönyv.
I. Az erzsébetfalvi cv. templom és papilak-alap javára ada

koztak : Mesterliázy Károly (Német-Keresztár) 1 kor., Mes- 
terházy Lina (Német-Hollós) 1 kor., összesen 2 kor., múlt
kori számunkban kimutatott 5335 kor. 56 fill.-rel együtt az 
alap : 5337 kor. 56 fül. Isten áldja meg a kegyes adakozó
kat ! Adományok Erzsébetl'alvára (Erzsébet-u. 79.) külden
dők az ág. liitv. ev. egyházfeliigyelőség czímére.

II. A Luther-szoborra begyült: K. V. (Bpest) 1 korona, 
Saguly János ívén 6 kor. 20 f., Palyusik Mátyás ívén 6 kor., 
Zelenjanszky Mihály ivén 4 kor. 40 f., I.aco Pál ívén 6 kor., 
Vandlik Mátyás ívén 5 kor., Jánovszky János ívén 1 kor., 
Kitka János ívén 14 kor. 20 f., özv. Jeszenszky Pálné ívén 
24 kor. 20 f., Központi felső papilakon adakoztak : 14 kor., 
llanno Pál ívén 7 kor., Kiszely György ívén 22 kor. 20 f., 
Bohus M. György ivén 9 kor., Hanko Pál ívén 30 korona, 
Aradszky Pál ívén 18 kor. 90 f., Kinder Károly ívén 12 kor., 
Rókái János ívén 22 kor. 20 f., Kucsara János ívén 14 kor. 
90 f., Sajben Mátyás ívén 2 kor., Valach János ivén 3 kor. 
40 f., Tyehlár Mária ivén 66 korona, Lehotszky János ívén 
16 kor. 58 f., összesen: 306 korona 18 fül. Legutóbbi szá
munkban kimutatott 1232 koronával együtt 1538 kor. 76 
1111. Kegyes adományok nagyt. Szeberényi Lajos békés
csabai ev. lelkész úrhoz küldendők. Az Ur áldja meg 
áldozatra kész híveinket 1
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Különféle.
Piros pünkösd napja. Isten jóvoltából meg

értük tehát az év egyik legszebb részét. Kertjeink
ben fakad a rózsa, fenn a magasban dalol a pa
csirta s kicsinyek és nagyok szíve egyaránt meg
telik örömmel. Előkerülnek az ártatlan mulatságok 
és megnyilatkozik a dalba öntött érzelem Milyen 
gyöngédség ömlik el az ismert, kedves népdalban:

„Nem anyától lettél,
Rózsafán termettéi,
Piros pünkösd napján,
Hajnalban születtél!“

A ki így énekel, nem lehet rossz ember. A követ
kező régi dal pedig, melyet egyes vidékeken a 
gyermekek házról-házra járva, énekelgetnek: egye
nesen apáink mély vallásos érzelméről tanúskodik:

„Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja, 
Holnap lesz, holnap lesz, a második napja.
Jó legény, jó  legény, jól megfogd a kantárt,
Ne tipord, ne taposd, a pünkösdi rózsát.
Szálljon házatokra az egek harmatja,
Mint azelőtt szállott az apostolokra."

Kurucz-estély. A beszterczebányai ev. egye
sület II. Rákóczi Ferencz szabadságharcza kezde
tének 200-ik évfordulója alkalmából Kurucz-estélyt 
rendezett II. Rákóczi Ferencz Kassán felállítandó 
szobra javára. Az estély műsora a következő volt: 
1. „Rákóczi Ferencz", nyitány, Kéler Bélától, zon
gorán négykézre előadták: Furgyik Hona és
Regitkó Margit. 2. Alkalmi felolvasás. Tartotta: 
Nagy György. 3. „Kurucz dalok", Káldy Gyulától. 
Énekelte: Ponicsán Pál. Zongorán kísérte: Furgyik 
Ilona. 4. „Recrudescuut." Alkalmi költemény, dr. 
Thaly Kálmántól, szavalta: dr. Palinay Gyula. 5. 
„Fábián, Rákóczi hadnagya", melodráma. Szövege 
Farkas Imrétől, zenéje Lányi Ernőtől. Előadta: 
Balás Paula, zongorán kísérte: Szilárd Etelka. 6. 
„Himnusz". Énekelte az ünneplő közönség.

Templomavatás. Az aszódi egyházhoz tar
tozó ikladi ev. leány egyház f. évi május 21-én, 
délelőtt tíz órakor nyitotta meg és avatta fel ünne
pélyesen megnagyobbított templomát Szeberémji 
Lajos alesperes, Sárkány Sámuel püspök megbí
zásából, Moravcsik Mihály aszódi és Szilárd János 
domonyi lelkészek segédlete mellett. A templom 
12.000 koronába került, mely összeget az ikladi 
derék, munkás és buzgó hívek egy év alatt gyűj
töttek össze. Ehhez az összeghez járultak 700 ko
ronával báró Podmaniczky Gézáné gyüjtőívén a 
Podmaniczky, Prónay, Radvánszky és Ráday báró 
és grófi családok oly módon, hogy ezen összeggel 
kifizettettek a legszegényebb ikladi hívek kivetési 
összegei. Az ünnepség alkalmával az iskolában 
gyűltek össze a lelkészek, az énekkar és a presbi
térium. Néhány perczczel tíz óra előtt megindult 
a menet a templomhoz, a melyet báró Podma
niczky Géza nyitott ki, s az ünneplő közönség be
vonult. Szilárd János domonyi lelkész lélekemelő 
szónoklata után Szeberényi Lajos az oltár elé lé
pett két lelkésztársával és szép tartalmas beszédet 
mondott. Majd Szilárd János két gyermeket ke
resztelt meg a gyülekezet előtt és az ikladi lelkész 
az ároni áldás eléneklésével fejezte be a lélek

emelő ünnepélyt. Az ünnepély után báró Podma
niczky Géza egyházfelügyelő a tanítólakon dúsan 
megterített asztalokhoz hívta a vendégeket.

Zsilinszky államtitkár Temesvárt. Zsi
linszky Mihály közoktatásügyi államtitkár, a Luther- 
társaság elnöke, f. hó 22-én Temesvárra utazott, 
s megtekintette az angol-gót stílben épült új felső 
leányiskolát. Az államtitkár azután megnézte az 
állami főgimnázium építkezését. Később Dessewff'y 
Sándor megyés püspök társaságában megtekintette 
az iskolanővérek nevelőintézetét, a hol hangver
senyt rendeztek a tiszteletére. Másnap az állam
titkár sorba látogatta az összes középiskolákat, az 
állami ipariskolát, az állandó bútorkiállítást, az új 
árvaházat s a milléniumi templomot. Látogatást 
tett Kramár Béla ev. főesperesnél és Szabolcska 
Mihály ref. lelkésznél, délben pedig Molnár Viktor 
főispán társaságában kirándult Temes-Gyarmathára, 
báró Ambrózy Béla ev. egyházi gondnokhoz.

Hontér sajtója. A brassói ág. hitv. ev. egy
ház híres fekete templomában történelmi neveze
tességre bukkantak mostan. Gyalui Farkas, a ko
lozsvári tudományegyetem kiváló tanára, a ki már 
régebb idő óta kutat a könyvnyomtatás történe
tére vonatkozó adatok után, Brassóban járt és itt 
sikerült is szerfelett érdekes és nagybecsű leletre 
akadnia. Hosszasabb keresés után ugyanis megta
lálta az evangélikus templom egyik kamarájában 
Hontér-nak, a XVI. század egyik ismert magyar 
nyomdászának a sajtóját. Hontér a sajtót 1533-ban 
hozta magával Baselból Brassóba, még pedig dara
bokban s itthon összeállítva, kezdette meg teljes 
erővel a nyomtatást. Mikor Hontér utódai a könyv
nyomdába újabb gépeket állítottak be, a régi a 
padlásra került és ott hevert igen sokáig. Gött, 
jelenlegi brassói könyvnyomdász, a ki —  úgyszintén 
atyja —  abban a házban működik, a hol Hontér 
készítette a nyomtatványokat, ráakadt a padláson 
a gépre és összeállította. Ez 1898-ban történt. 
Azóta, úgy látszik, tévedésből ismét a lomtárba 
került a nevezetes ereklye, a melyet most Gyalui 
tanár Gött, nyomdász felvilágosításai nyomán, a 
templom egyik kamarájában talált meg. A Hontér- 
féle sajtó valószínűleg a Brassóban most létesí
tendő múzeumba kerül. A tudós tanár különben 
az ág. hitv. ev. főgimnázium könyvtárában is bú
várkodott, a hol a vezetésével megbízott dr Neto- 
liczka Oszkár tanár több nyomtatványt mutatott 
meg, a mely mind Hontér nyomdájában készült. 
Legbecsesebbek közé tartozik a két faduez (klisé), 
mely Hontér kozmográfiájából maradt meg a tér
képek nyomtatására való duczokból. Egy-egy tér
kép fele ez a két duez. Csak ennyit mentettek 
meg a tűztől. Nem a háború, hanem a „sancta 
simplicitas" által rakott tűztől, mert egyszerűen 
eltüzelték a megmaradt faduezok legnagyobb részét

Tömeges áttérés. Francziaországban, a Haute- 
Loire kerületben fekvő Malataverne városka összes 
lakói áttértek az evangélikus vallásra. A hívőknek 
sokáig templomuk sem volt és évekig tartott, míg 
végre a saját erejükből egyet fölépíthettek. De mi
kor már az istenháza készen állott, hiába kérték 
a püspököt, hogy adjon nekik lelkészt. A sok
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huzavonát végre megunták a lakosok és a szom
szédos saint-etiennei evangélikus konzisztóriumhoz 
fordultak, a mely fel is szenteltette a templomot 
és lelkészt is küldött. Rövid idő múlva az egész 
község áttért az evangélikus hitre. Szaporodik a 
Krisztus egyháza !

Magyar tanárból amerikai lelkész. Az
egyesült államokbeli Youngstown város református 
egyházközsége, mint értesülünk, nagy lelkesedéssel 
meghívta papjának dr. Kacziány Géza budapesti 
tanárt, a magyar írói és hírlapírói gárda kiváló 
régi tagját, a ki a meghívást el is fogadta. Ka
cziány Allianceban a presbiteri gyűlésen letette 
angol nyelven a szokásos papi vizsgát. A dogmati
kából. morálteológiából, egyháztanból, egyházszer
vezetből és exegézisből oly fényesen állta meg 
helyét, hogy az ókori nyelvekből, a melyeknek 
Kacziány egyébként is tanára volt, elengedték a 
vizsgát. Kacziányt a múlt hónap 19-dikén iktatták 
be hivatalába a youngstowni templomban, nagy 
közönség jelenlétében. Az új lelkész első imája és 
prédikácziója könnyekig meghatotta a híveket. 
Youngstown Ohio amerikai államban Mahoning 
County székhelye, körülbelül 50.000 lakosa van. 
Híres vasműveiről és vasiparáról; nagyon sok ma
gyar lakik benne.

Dr. Kacziány Géza régi magyar ároni család
ból származik. Atyja s nagyatyja is hírneves pap 
volt. A vér tehát nem válik vízzé. Az Amerikába 
vándorolt lelkes tanárban szerkesztőnk egyik leg
kedvesebb barátját tiszteli, kivel éveken át egy 
födél alatt tanított, együtt munkálkodott. Tudása, 
képzettsége, tehetsége, szorgalma régen az egye
temi kathedrára utalta, de mivel nálunk nem akar
ták észrevenni az önérzetes, jellemes férfiút: el
keseredett s most az Új-világban keres tehetségeinek 
megfelelőbb munkakört. Ne feledje ott a távolban, 
az idegenben se hazáját s szerezzen hírt és dicső
séget magyar nemzetének.

Munkatársaink a Petőfi-társaságban. La
punk érdemes volt szerkesztője: Torkos László, a 
kiváló költő-tanár, a ki ma is a mienk s szivesen 
küld egy-egy szép vallásos költeményt olvasóink 
nagy gyönyörűségére, a minap Tóth István, lapunk 
szorgalmas dolgozótársának, három sikerült költe
ményét mutatta be a Petőfi-társaságban. A viharos 
taps, mely a nagyszámú közönség részéről fel
hangzott, egyaránt szólt úgy a vendég-költőnek, 
mint a lelkes felolvasónak. Isten éltesse őket!

Mr. Rockefeller egészsége. A föld leggazda
gabb emberének általánosságban Rockefellert, az 
amerikai nábobot tartják. Vannak nála nagyobb 
fekvőbirtokok tulajdonosai is, de készpénze valóban 
neki van legtöbb. Azt azonban éppen nem lehet 
róla mondani, hogy boldog. Hónapok óta írnak a 
lapok arról, hogy a milliárdos Rockefeller a leg
szerencsétlenebb ember; mert mit használ minden 
milliója, ha nem ehetik egyebet tejnél és kétszer- 
sültnél. Szegény milliárdos! Bizony, szánalomra 
méltó ember. Orvosa, a ki kegyetlen zsarnokként 
őrködik fölötte, minden léptét kiszabja. Csak a 
napon szabad járnia, tartózkodnia kell minden izga
lomtól — még a kaczagástól is. Sok év óta beteg

már Rockefeller s miután megkísérelt minden gyógy
kezelést, száz orvost s a jó  ég tudja, mennyi orvos
ságot szedett be ; végre mintegy két hónappal ezelőtt 
az összes lapokban a következő hirdetést tette 
közzé:

„Egy millió dollárt adok annak, a ki meg
gyógyít, akár orvos, akár kuruzsló, akár laikus 
az illető!“

Mint mézre a légy, úgy sietett Rockefellerhez a 
sok magántudós és köztudós. Mindenkinek volt 
valami kiváló ajánlani valója és természetesen mind
egyik szidta a többi doktort. Rockefeller, a beteg 
hűséges türelmével, minden orvost meghallgatott. 
Végre megtetszett neki egy fiatal orvos, dr. Davis, 
a ki ezzel állított be hozzá:

— Uram, én a millióra pályázom. Ha két hó
nap alatt meg nem gyógyítom, eltépheti a diplo
mámat. Addig is, íme, átadom önnek az okleve
lemet.

És dr. Davis hozzáfogott, a kezeléshez. Kitűnő 
módszere volt: vidám hangulatban tartotta bete
gét, ápolta éjjel és nappal egyaránt, soha el nem 
távozott az oldala mellől és a kellemes társalgó 
csakugyan észrevehető jó  hatást gyakorolt a betegre.

—- A kedély derültsége az első lépés a gyógyu
lás felé; — ezzel a sarkigazsággal indult meg 
Davis gyógykezelése.

A hír most arról beszél, hogy Rockefellerre már 
rá sem lehet ismerni. Régi ruganyossága vissza
tért, az étvágya szintén; három nappal ezelőtt már 
tenniszezett az orvosával.

Davis még nem kapta ugyan meg a millió dol
lárt, de már közel jár hozzá, a mit az is bizonyít, 
hogy a milliomos százezer dollár előleget már utal
ványozott neki.

Nagyherczeg a koldus temetésén. Igen szép 
világot vet az ősi luxemburgi nagyherczeg jó  lel
kére és emberszeretetére a következő kis történet: 
A nagyherczeg már az év eleje óta Abbáziában 
tartózkodik s mindennap végigkocsizik a tenger
parti korzón. A voloskai kikötő közelében minden
nap ott üldögélt egy koldus, a ki a nagyhercze- 
get arramenet mindig alázatosan köszöntötte. A 
nagyherczeg nem is ment el arra soha anélkül, 
hogy dús alamizsnát ne adott volna neki. Egy nap 
aztán nem üldögélt már ott többé a koldus. Hiába 
várta a nagyherczeg, másnap sem volt ott. Tuda
kozódni kezdett védettje sorsa felől s csakhamar 
szomorúan értesült róla, hogy a koldus két napja 
meghalt. Erre kitudakolta, hogy mikor fogják te
metni s koszorút rendelt neki. Mikor a temetés 
ideje elérkezett, a nagyherczeg személyesen tette 
le koszorúját a halott koporsójára és aztán ő maga 
is kikisérte a koldust utolsó útjára a temetőbe. A 
nagyherczeg a koldus árváiról is bőkezűen gon
doskodott.

Protestáns orsz. árvaházunk. Az árva-egye
sület választmánya most adta ki múlt évi műkö
désének tartalmas jelentését. BrocsTcó Lajos, az 
árvaház igazgatója, melegen emlékezik meg a múlt 
évben elhunyt csetneki dr. Jelenik Zsigmondról, az 
árvaháznak több évtizeden át volt kiváló orvosá
ról. A választmány évi jelentéséből kiemeljük, hogy
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az általános gazdasági pangást az árvaház is fáj
dalmasan tapasztalta. Kijelenti, hogy jövőre, ha a 
belügyminisztertől nem kap kellő támogatást, kény
telen lesz a meglevő árvalétszámot és a segélyezést 
apasztani. Az Úr, a ki eddig csodálatos módon 
megsegítette árváinkat, velük lesz ezentúl is. A hol 
legnagyobb a szükség: legközelebb a segély.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat, mert uéktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
lunius R eggel. Este.

1. Zsolt. 37, 5—9. Máté 5, 22— 25.
2, Jak. 1, 3— 7. Róm. 5, 3 — 8.
3. Ján. 14, 23—27. Filipp. 4, 5—9.
4. Ján. 3, 16 -21 . Eféz. 5, 8 — 14
5. Ján. 14, 16—21. Ján. 20, 17—30.
6. Ap. csel, 2, 38—41. Ézsaiás 44, 1— 5.
7. Eféz. 4, 29—32. Kol. 3, 12— 15.
8. Gál. 5, 2 2 -2 6 . Tim. I., 4— 6.
9. Iióm. 8, 26—31. Eféz. 1, 11— 14.

10. Gál. 5, 13— 17. Kor. I„ 8, 9— 12.
11. Róm. 11, 33—36. Jób 11, 7 -1 4 .
12. Máté 24, 42—51. Luk. 12, 42—46.
13. Filipp. 3, 18—21. Kor. I„ 15, 4 3 -5 0 .
14. Kor. I., 6, 18 20. Pét. I., 1, 17 — 21.

• 15. Kor. I.. 6, 13—17, Eféz. 4, 11— 15.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg

tartják." Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
K. V. B u dapest. Becsületére válik, hogy minden szép 

és nemes dolog pártolásában elől jár. Adományát illetékes 
helyre juttatom. — M. K . N .-K eresztú r és M. L. N em es- 
H o lló s . Szives adományaikért e helyütt is köszönetét mon
dunk az egyház nevében. — P. G y.-né N agyvárad. Ka
póra jött. — B. G. B pest. A lap olyan, mint az óra. Sok
féle részből áll, de mind szorosan összefügg egymással. 
Aztán mindkettőnek fökelléke a pontosság.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
május 29.

Pályázat
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő' bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára 
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1903—1904. tanévre 
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei :
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi 

folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns 
theologiai intézetben.

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi 
magasabb intézetben a maga választott szakában jó  sikerrel 
tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen :

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja 

és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány 
által igazolandó be ;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő

mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a 
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni 
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva
levő feltételek teljesítése mellett 1903. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló 
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és 
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek 
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1903— 1904. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy 

Kelt Budapesten, 1903. május 1-én.

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt 
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett 
kérvényeiket f. 1903. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes bit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeug- 
niss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről 
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, 
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, 
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan 
megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig 
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy 
maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta, 
s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német 
egyházgyülekezet tanodájában ha kivántatni fog, mérsékelt 
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Fabiny Gyula, elnök.
Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában. Budapesten.
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