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világ Megváltóját. Rongyokba takarja a sze
rető anya kisdedét s nem félti. Tudja jól,
hogy a szeretet mindent pótol s a szeretetet
semmi sem pótolhatja.
Egyszerű, de bensőséggel teljes a Szeretet
születésenapja. Künn a mezőn jámbor |>ásztorok hálnak s a becsületes ember nyugodt
lelkiismeretével aluszszák csendes álmukat.
De egyszerre csak vakító fény állítja őket
talpra s félénken tekintenek maguk körül,
mintha egymástól kérdeznék:
— Mi történt ? Mi ez'?
S íme, bátorítólag, buzdítóan hangzik fejük
fölött az ezüstcsengésű angyali szó:
— Ne féljetek, mert íme, hirdetek néktek
nagy örömet, mely az egész nép öröme lészen;
mert született néktek ma a Megváltó (ki az
Úr Krisztus) a Dávid városában. (Luk. 11.,

(B.) A Szeretet születésenapját üljük. Va
lami kimagyarázhatatlan hév tölti el keblün
ket, mely a rideg szív jégpánczélját is meg
olvasztja. Karácson napján nincsen boldogtalan,
nincsen elhagyatott, hiszen megszületett a
Megtartó, a Dávid városában.
Az isteni szeretet kisded alakjában leszállt
a földre, hogy minden embert kivétel nélkül
boldogítson, megtartson. Hosszú, csillagtalan,
sötét éj után egy új csillag támadt, mely be
világította az egész földet s átvarázsolta az
embereket.
A csillagból a szeretet millió és millió
szikrája pattant ki, egy-egy szikra belopódzott
az emberi szívbe s ez elegendő volt arra, hogy
az emberek egymást testvérekül tekintsék.
Nem bíborban, nem bársonyban született
10 — 11 .)
a világ Megváltója: a Szeretet.
Majd egész serege az angyaloknak jelenik
Oh, fönn a magas hegy ormán nagyon
rideg az élet, vad orkánok durva kézzel min meg s szívet-lelket elbűvölő hangon zengik a
den kis életet kioltanak: lenn a völgy lágy legszebb dicsőítő dalt, a mit sem azelőtt, sem
ölében fakad a virág, mosolyog a természet. azóta emberi fül nem hallott, emberi szív nem
Fényes palota helyett szegényes istálló, j j élvezett:
— Dicsőség a magasságos mennyben az
drága bölcső helyett rozoga jászol várja a i
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Istennek, e földön békesség és az emberek
hez jóakarat! (Luk. II. 14.)
Agyúdörgés és zeneszó hirdeti manapság
a földi királyok fiainak születését s fejedel
mek, főurak, gazdag és hatalmas emberek
sietnek bókolni és jókivánataikat kifejezni. A
szegény embernek nincs ott mit keresni.
A Szeretet sziiletésenapján a szegénység
ünnepelt. Szegény pásztoremberek jelennek
meg a szegényes jászolnál s elhozzák minden
kincsüket, összes vagyonukat: tiszta szivüket.
Az igaz szeretet nem külsőségekben nyilat
kozik m eg: tettekben nyilvánul.
Nem a palotákból terjedt a Szeretet a
kunyhók felé, a kunyhóból áradt a Szeretet
melege a palotába. Mint a delejes-villamáram
szertefutott a Szeretet hódító ereje, eljutott a
hatalmasok, a gazdagok, a napkeleti királyok
palotájába is és meghódította az egész világot.
Legyen áldott a világhódító Szeretet mai
sziiletésenapja!

Karácson ünnepén.
Légy áldott, Isten ! mindörökké,
Hogy elküldted szent Fiad l
Nem siralomnak völgye többé
E föld, a szenvedés miatt.
Vigasztaló jött s Általa
Megnyílt az Éden ajtaja.
Megnyílt az Edén s a mennyország
A tiszta szívbe szállt alá;
S mik békességünk itt elorzák,
Meggyőzve már bűn és halál,
Alnok kígyónak a feje
Megtöretett: hol ereje ?
Hol van fullánkod, oh, koporsó ?
Búbánat, hol sebző nyilad?
Jöjjön bár órám, az utolsó,
Rám éj után szebb nap vírad;
S míg itt a földön bujdosom,
Vezet, kísér én Jézusom.
Boldog, kit 0 vezet, kísérget:
Nehéz úton el nem esik;
Oldala mellett a kísértet
Megedz, tisztít és nemesít.
Általa újjászületünk
S megáldatík mi életünk.

A z Istennek dicsőség légyen,
Imádja Öt egész világ!
Öröm hangozzék földön-égen,
Hogy elküldötte szent Fiát!
Ezért minden szívdobbanás
Legyen egy-egy hálaadás!
S á n th a K á ro ly .

Karácsoni ajándék.
Elbeszélés.
írta: G e d u ly L ajos.

(Folytatás.)

— Hát, kezeit csókolom, nagyon szerettem ám
az öreg nagyságos u rat; de kár. hogy már el kel
lett költöznie ez árnyékvilágból. Az volt ám a jó
ember; és istenfélő volt, mindig eljárt a templomba
és engemet is elengedett; oskolába is járatott,
tanított, _konfirmáltatott és aztán még férjhez is
adott. Oh, de jószívű ember volt, hogy az Isten
nyugosztalja őt!
— Hát a maga ura, a Mihály gazda, mit csinál
ilyenkor? — kérdi Szegvölgyi.
Oh, kezeit^ csókolom, nagyságos úr, ki sem
merem mondani. Úgy kértem őt, térdenállva rimánkodtam előtte, hogy jöjjön el velem a templomba,
de hiába; azt mondta, hogy majd ő is elmegy
valahova ünnepelni.
— Persze, a korcsmába. Hogy nem fél az Isten
től ilyen szent napon a korcsmában dorbézolni. E j!
nem jó vége lesz annak a részegeskedésnek!
— Oh, nagyságos uram ; sokat szenvedek én e
miatt; tíz éve már, hogy Mihály az italnak adta
m agát; tetszik tudni, a mikor egyetlen fiunk, a
Márton meghalt.
— Azóta ő mindennap a korcsmában van és iszik
délelőtt meg délután, hétközben meg vasárnap is ;
mindig ittas fővel tér haza, aztán nem tetszik neki
semmi, veszekedik, szitkozódik, átkozódik és károm
kodik, hogy egy jó szavát sem lehet hallani. Óh
hányszor mondtam neki, hogy a jó Isten néha a
legjámborabb gyermekére is bocsát kereszteket, csa
pásokat, mint, lám, Jóbra is, a ki mindenét elvesztette
és megint Isten irgalmából mindenét visszanyerte
és hogy — mondom neki — azért nem szabad az
Istent káromolni, hanem meg kell nyugodni az 0
akaratán a szenvedések között is, mert ő a mi te
remtő Atyánk. 0 vele mi perbe nem szállhatunk, ha
igy s nem másként cselekszik velünk! Lám, az úr Jézus
Krisztus is ama legnehezebb órájában így fohász
kodott mennyei Atyjához : „Atyám ! ha lehetséges,
múljék el tőlem e keserű pohár; mindazonáltal ne
úgy legyen, a mint én akarom, hanem a mint Te
akarod, óh, Atyám !“ A jó Isten tudja, mit miért
cselekszik velünk; 0 a mi hitünket, engedelmessé
günket sokszor próbára teszi, de sohasem kisért
feljebb annál, semhogy elviselhetnénk. Lám, ha
a jó Isten el is vette Márton fiúnkat, adott helyébe
másikat, ezt a Pista gyereket, ni. a ki ott ül a
bakon. Árva gyermek szegény, a Mihály testvérének
a fia, apja, anyja meghalt. Lám, mennyi öröme
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telhet benne, ha jót tehet ezzel a szegény árvával, n ép ; tiszteli, szereti papját, kedveli az Úr haj
ha felnevelheti a fia helyett. De hát nem szereti, lékát.
mást sem tesz, mint hogy mindig szidja, csúnya
Elnémul a harangszó; gyülekeznek a hívek,
szavakat mond neki s ráfogja, hogy félkegyelmű, helyből és a messzibb vidékekről, kik elfáradva a
nem jó semmilyen munkája. Hát, hiszen igaz, hogy hosszú úttól, megpihennek az Úr szent házában.
kicsit nehézkes a feje a szegény gyereknek, de Szegvölgyiék szintén oda értek már és Sári néni
hát nem lehet mindenkinek annyi esze, mint egy vel helyet foglalnak a padokban. Szent öröm honol
prókátornak; aztán meg gyerek is m ég; hát majd az arczukon, boldogság sugárzik szeműkből, hogy
csak benő a fejelágya neki is. így oktatgatom, e magasztos ünnepen az Úr házában lakoz
vígasztalgatom az én szerencsétlen uramat, de hatnak.
mindhiába; nem fog azon semmi jó szó; egy dara
A néma csendben megszólal halkan az orgona
big csak elhallgatja,
hangja, mind erőseb
aztán egyet fordul nagy
ben zeng s a nagy
mérgesen és megy n>égyülekezet egy szív
gint csak a korcsmába
vel és egy lélekkel
és iszik. Oh, bár csak
énekli:
a jó Isten meggyűlölMagasztaljuk Istenünket,
tetné vele azt a mérget.
Ki úgy szeretett bennünket,
— Bizony szomorú
Hogy Fiát hozzánk küldötte
dolog ez, édes Sári
S üdvösségünk eszközölte!
néni, nagyon szomorú ;
de azért ne csügged
A tisztelendő úr a
jen, bízzék a jó Isten
szószéken felolvassa az
ben, 0 megsegíti s
alapigéket: „Úgy sze
Mihály gazda majdcsak
rété Isten a világot,
megváltozik megint.
hogy az ő egyszülött
Fiát adá, hogy minden,
— Oh, bárcsak mind
ki benne hiszen, el ne
járt ma történnék meg
vesszen, hanem örök
ez a csudálatos ese
életet vegyen". (János
mény, hogy ne kelljen
evang. III. r. 16. v.).
magamat miatta szé
Aztán szívhezszólón,
gyenlenem az emberek
és Isten előtt 1
lelket építőleg beszél
így beszélgettek ők
Jézus Krisztusról, ki
nagy búsan Sári néni
mindnyájunkért szüle
szomorúságáról, míg a
tett; kinek mindnyájunk
szán vígan siklott tova;
szivében újra kell szü
észre sem veszik, hogy
letnie ; kinek példáját
már a falu határában
kövessük: járjunk, mint
vannak. Ott látszik már
ő, szelídséggel, alázat
a falu magas, vékony
tal, Istenbe vetett bizodalommal; gyakoroljuk
tornya; harangszó üti
meg fülüket, ünnepélyes
a jót az ő erejével,
mély búgású harangszó,
öltözzünk az ő szeretetébe, tűrjünk az ő tü
mely messzire elhal
lik; figyelnek, a kocsis
relmével, ki hű vala
Szeretet.
mindhalálig, a kereszt
a lovak közé csap, hogy
mielőbb a templomhoz
fának haláláig, meg
érjenek. Már benn vannak a faluban. — Kies, váltván bennünket a bűntől, a halálnak félelmétől
terjedelmes völgyben fekszik Barátka községe; és az ördögnek hatalmából.
Nagy lelki gyönyörűséggel hallgatták eme lel
csinos, fehérre meszelt, tiszta, rendes házakkal,
nagy kertekkel, széles utczákkal, az egész fain ket építő, szívet nemesítő szép szavakat; azután
sűrűn befödve hóval. A falu közepén, egy kis járulónak az Úr szent vacsorájához s a megszen
magaslaton az egyszerű, de szép és tiszta templom, telt kenyérben és borban megbékülének Istennel,
karcsú tornya merészen emelkedik az égnek és önmagukkal és felebarátjaikkal.
hirdeti messze tájra, hogy ez az Úrnak háza. Min
A déli harangszó régen elhangzott már, mikor
den czifraság nélküli, egyszerű a templom, de véget ért az ünnepi istentisztelet, s ki-ki lélekben
annál ékesebben hirdeti a hívek nemes áldozat- gazdagabban, szívben nemesebben, egész benső
készségét, kik a saját adományaikból építették fel ben angyali békességgel és szent örömmel tért
ez egyszerű, de tágas Istenházát. Nem volt senki hazafelé.
Boldog, a ki lakhatik az Úrnak házában éle
a faluban, a ki a maga áldozatát fel nem hozta
volna Istennek dicsőítésére. A falu lakossága csak tének minden idejében! Boldog, a ki láthatja az
nem mind evangélikus; hivő, vallásos, szorgalmas Úrnak szépségét és látogathatja az ő templomát!
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II.
Szegvölgyön is megszólalt a kicsiny iskolai
csengetyú ; vékony, csilingelő hangon hívja a híve
ket a karácson ünneplésére; az iskola kicsiny
terme éppen elegendő az itthon maradt öregek és
gyermekek befogadására; itt a tanító úr végzi az
istentiszteletet; erőteljes hangon előénekel, de
orgona nélkül, erre még nem te lt; a hívek ájtatosan utána zengik a karácsom éneket, majd
imádkoznak s a tanító úr felolvassa az ünnepi
szent leczkét.
Künn az utcza teljesen néptelen ; semmi zaj,
semmi nesz, az egész falucska képe ünnepies színt
ölt. Csak egy ember nem ünnepel, Kulcsár Mihály
uram, azaz, hogy ünnepli ő is, de a maga módja
szerint, a szokott helyen. Falu végén kurta korcsma ;
rozoga, földszintes házikó, úgy néz ki, mint egy
elhagyatott tanya, még a vakolat is lemállott róla,
a háztetőről a nádat kiette az idő. Ez a Mihály
gazda második otthona; ide tér ő be minden nap,
hétközben csak úgy, mint vasárnap meg ünnepnap.
Máskor sokan szoktak itt lenni, de ma nincs benn
egy lélek sem. Mihály gazda is meglepetten néz
körül az ivóban, aztán hirtelen elhatározással egy
sarokasztalhoz megy és letelepszik; vár, vár türe
lemmel s minthogy senki sem jő, bosszúsan kiált:
— Hej korcsmáros, vagy ki van itthon ?
A söntés mellől felczihelődik lassan, álmosan,
egy hosszú, fehérszakállú, összetöpörödött, vézna
kis alak, kopasz fejét kopott, szürkés fekete sapka
fedi s amúgy kelletlenül odaszól:
—-. Mi tetszik?
— Adja ide a rendes porcziómat. Aztán nincs
itt senki más ? — kérdi Mihály gazda.
— Nincs; ma még nem volt itt egy fél ember
sem ; templomban vannak, imádkoznak.
Hát maga mért nem ment el velők?
— Hiszen tetszik tudni, az egész faluban csak
nekem nincs ma ünnepem ; de Mihály gazda elme
hetett volna a templomba.
— Háiszen nincs itt templom, csak iskola,
nem kerül ide még pap sem. De minek is, nekem
nem kell se pap, se tanító; se templom, se iskola.
Ez az én templomom itt la, meg az iskolám; maga
a pap, a ki mér, én meg vagyok a tanító, a ki
iszik; így ni, még egy porcziót.
— Ne űzzön csúfot, Mihály gazda, a vallási
dolgokból, megveri az Isten. Bizony jobban tenné,
ha egyszer megint elmenne a templomba imád
kozni. Megkönnyebbülne a lelke, nyugodtabb volna
a szíve, békességesebb az élete.
— Ugyan ne prédikáljon itt nekem! Azt
teszek, a mit akarok és maga azt ad ide, a mit
én parancsolok; azért is még egy porcziót. Hadd
imádkozzék más, nekem nincs mit imádkoznom.
A mim van, magam szereztem, magam növeltem
m eg; nem tartozom senkinek semmivel; hát miért
imádkozzam ?
— Nem úgy van az, Mihály gazda. A mije
van, az apjától örökölte, hogy megnövelte, az az
Isten kegyelme, mert ő adott hozzá erőt, kitartást
és sikert, hogy jó kedvvel és tartós egészséggel
dolgozhatott annyi sok esztendőkön által. Hát csak

tartozik kend is hálával a jó Istennek, hogy nem
látogatta meg kendet betegséggel, b ajjal!
— Haiszen, elvette a fiamat, nem elég az ?
— De adott helyébe egy másikat.
— Egy félkegyelműt! Nem, nem imádkozom !
Vitatkozás közben valaki csendesen ajtót nyit,
s észrevétlenül belép az ivóba egy tetőtől-talpig
feketébe öltözött, javakorbeli férfiú, jobb kezében
vastag bot, bal hóna alatt egy nagyobb csomagot
szorongat. Kutatva körülnéz a korcsmahelyiségben,
aztán oda megy Mihály gazda asztalához és barát
ságosan köszönt:
— Adjon Isten jó reggelt!
— Fogadj Isten! no, csak hogy megszapo
rodtunk egygyel! — mond Mihály gazda; fiirkészőleg végigtekint az idegenen, majd kérdi:
— Hát mi járatban van erre?
— Én kolportőr vagyok, a nevem Mayer.
— Mi a csoda? kopott őr?
— Dehogy; kol-por-tőr, vagyis könyvárus;
bibliát, újtestámentomot árusítok; faluról-falura
járok, felkeresem a jó embereket, meg a rossza
kat ; elmegyek a lakásukba, a hivatalukba, meg
elmegyek utánok a korcsmába i s ; ajánlgatoin,
kinálgatom ezt a szent könyvet, az élet kenyerét;
sokan megveszik, másoknak ajándékba adom; lapoz
gatják, olvasgatják, tanulgatják és mindegyik lelki
gyönyörűséget talál benne.
— Hát bibliát árul? No, az nem köll —
mondja visszautasítólag Mihály gazda
Vala
mikor gyerekkoromban én is tanultam azokat a
meséket; nem köll, nem veszünk.
— Nemmesékazok,
mondjaaz idegen — ha
nem mind megtörtént valóság, melyekben Isten a maga
akaratát nyilatkoztatja ki az embereknek és oktat,
hogy azt kövessük. Ébben a szent könyvben ki-ki
feltalálja azt, a mire szüksége van: a ki sír, az
általa megvígasztalódik; a szenvedő gyógyirt talál
benne fájó sebére; a csüggedezőnek lelke bizalom
mal telik m eg; az erőtlen erőssé, a hitetlen hivővé
lesz; az éhező megelégíttetik, a békételen békes
séget nyer, a bűnös megtér, az elbukott újjászü
letik általa. Vegyen, urambátyám, egyet és meg
látja, ha ezt a szent könyvet szorgalmasan olvas
gatni fogja, az a jégkéreg, mely most szívét
körülfogja, lassanként eloszlik onnan; szeretni fogja
Istent és az ő házát, s az ünnepet a templomban
tölti majd, nem a korcsmában.
— Hát az úr minek jött ide a korcsmába?
mért nem megy a templojnba, ha olyan nagyon
ajánlgatja? — kérdi ingérültenMihály gazda.
— Hja, tudja, jó uram, én olyan társasághoz,
vagyis egylethez tartozom, melynek czélja: küz
deni az alkoholizmus ellen. Felkeressük szeren
csétlen alkoholista embertársainkat, a hol találjuk
őket, otthon vagy a korcsmában, hogy a leikökre
beszéljünk, hogy kioktassuk őket arra, micsoda
nagy bűnt követnek el leikök, testök ellen az
iszákossággal; gondoltam, találok itt is, még ilyen
szent napon is valakit, a kit óvni kell az alkoholtól.
— Alkoholtól? hát az mi a csuda?
kérdi
érdeklődve Mihály gazda.
— Alkohol, az a szesz, a mit urambátyám is
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magába önt itt; alkohol az a méreg ebben az ital
ban, mely elsorvasztja a testet és megöli a lelket
az emberben. Ha meggondolnák azok a szeren
csétlenek, hogy ez az alkohol micsoda veszedel
meket hoz reájok, bizony soha a szájukba nem
vennék. Nézze csak, urambátyám, én most abból a
szeszből, a mit kend iszik, egy pár cseppet erre
a padlóra öntök és meggyújtom, így n i; nézze
csak, hogy ég a z ; így ég az végig a torkon, így
ég a gyomorban is, meg a vérkeringés által az
egész testben és égővé, izzóvá teszi azt; elégeti
az egész testet, mint a tűz, mely perzsel és elham
vaszt. A ki ebből a szeszből huzamosabb ideig
sokat fogyaszt, annak elég a teste, a lelke. Az
kivetkőzik egészen emberi mivoltából és hason
latos lesz az oktalan állathoz. Aztán micsoda bajo-kát, károkat okoz ez a méregital; egyiknek szeme
világát pusztítja el, másiknak beszélő képességét
semmisíti meg; egyiknek karját, másiknak a lábát
teszi bénává. Az alkoholistát már messziről meg
lehet ismerni: arcza fonnyadt, sárga, mint az a
piszkos folyadék, melylyel é l; szemei kidüllednek,
vérben forognak és bamba a nézésök ; kezei, lábai
folyton reszketnek; kezeivel nem bír írni, lábaival
nem bír biztosan járni és úgy tetszik neki; mintha
az egész világ forogna körülötte. A szesz ölő mérge
a fejre, az agyra is száll, butává teszi az embert,
nem bír helyesen gondolkozni és ítélkezni; vesze
kedő, káromkodó, istentagadó, embergyűlölő lesz;
nem törődik családjával, embertársaival; elhanya
golja minden dolgát; renyhe, lusta, dologtalan lesz,
míg végre sok testi és lelki szenvedés után nyomo
rultul elpusztul. Ilyen sors vár az iszákosra, ha
idejekorán észre nem tér és nem hagyja abba
az italt.
Mihály gazda szívszorongva hallgatta e rettentő
szavakat, a veszedelmeket és pusztításokat, melye
ket az alkohol okoz; hirtelen megjelenik előtte a
jövő képe; látja magát, mint meghibbant elméjűt,
mint vakot és sántát; úgy érzi, mintha már most
is rosszabbúl látna, mintha kezei, lábai remeg
nének, mintha nyelve is nehezebben forogna m ár;
arczárói eltűnik a cseppnyi halvány pír, halálsápadttá
lesz; mereven maga elé bámul, aztán reszkető
kezekkel odébb tolja a pálinkás üveget s féle
lemmel vegyest reménytelenséggel kérdi:
— Hát én reám is ez a nyomoréit sors vár?
Honnan tudja mindezeket az úr?
— Felebarátaimon és saját magamon is tapasz
taltam— felel az idegen.'— Valamikor én is alkoho
lista voltam ; kora reggel, alig bújtam ki az ágy
ból, már pálinkát ittam és délig mindig azt ittam;
ebédre bort, uzsonnára bort és vacsorára megint
bort; hogy hány pohárral öntöttem magamba ezt
a mérget egy nap folytában, azt csak a jó Isten
tudná megmondani; de sok volt, nagyon sok. Egy
két évig csak győztem, de már a harmadik eszten
dőben éreztem, mint dolgozott bennem a sok szesz.
Szédülni kezdtem, forgott velem a világ; szemeim
elhomályosodtak, akárhogy erőlködtem is, nem
láttam tisztán a betűt, a szemeim előtt mindig
olyan fekete pontocskák szálldogáltak, mintha legyek
volnának, fényes nappal elsötétült előttem az egész

látóhatár és forgott, forgott velem minden szédítő
gyorsasággal, míg egyszer csak a földre zuhantam
és eszmélet nélkül feküdtem ott néhány perczig.
Mikor kábultságomból végre felocsúdtam, egész
testemben reszkettem, a kezeim, a lábaim egyre
remegtek. Nagyon megijedtem, de azt gondoltam,
ez bizonyára csak olyan pillanatnyi rosszullét lesz;
1—2 napig kerültem az italt, de aztán megint csak
hozzáláttam. Alig megy le torkomon az első korty,
irtózatosan kezdek szédülni, forog velem az egész
mindenség, felugróm a székről, mert azt hittem,
hogy tovarohan velem, de akkor meg a lábaim
tagadták meg a szolgálatot, nem bírok rajtuk állni,
tántorgom, térdeim remegnek; heves szívdobogást
érzek, majd nagy fájdalmat egész testemben, a
szívemet, mintha valami görcsféle húzná össze és
hevesen lüktet a vérem az agy felé; azt hittem,
no, most mindjárt megüt a guta. De most már
csakugyan nagyon megijedtem, ez nem tréfa dolog;
ezen változtatni kell, ha nem akarom, hogy nyo
morékká legyek. Feltettem magamban, hogy ezentúl
nem iszom, csak vizet, s ünnepélyesen megígértem
magamnak, hogy fogadásomat meg is tartom. S a
jó Isten kegyelmes volt hozzám, adott erőt és tehet
séget, hogy fogadalmamat mindvégig híven meg
tartottam . . . Es azóta nagyon jól érzem magam;
fejem nem szédül, szívdobogásom csillapodott, sze
meim megerősödtek, megint jól látok, kezeim nem
reszketnek, lábaim nem inognak. Józanul gondol
kozom, örömmel és jó kedélylyel végzem dolgai
mat ; szeretem Istent, családomat és embertársai
mat. Szóval: boldog ember vagyok újra; mintha
csak újjászületett volna körültem minden, mintha
folyton mosolygó tavasz ragyogna felém, mintha
magam is újjászülettem volna És hálákat adok
mindennap az én jó Istenemnek, hogy az ő kegyel
méből új emberré lehettem!
Feszült figyelemmel hallgatja Mihály gazda a
megtért ember csodás történetét, hosszan elgon
dolkozik rajta, a pálinkás üveget még tovább
taszítja, de mintha még mindig nem bíznék magá
ban, sóvárogva kérdi:
— Hát aztán ... mi adott magának erőt, hogy
azt a nehéz fogadását meg is tartsa?
— Ez a könyv, ez a szent, ez a drága, ez
a legbecsesebb könyv, ez a biblia. Ebből a könyv
ből tanultam én megismerni az Istennek szent aka
ratát, ez tanított meg arra, miként kell Istennek
parancsolatját betölteni; ez a könyv adta nekem
vissza hitemet és bizalmamat Istenben ; ez a könyv
oktatott ki arra, mily nagy bűn az iszákosság,
dorbézolás; ez a könyv támasztott fel a halálból
új életre; ez a könyv adott vissza családomnak,
gyermekeimnek, kikért könnyű az élet, elviselhe
tőbb a küzdés. S hogy új emberré lettem megint,
elhatároztam, hogy eltévelyedett embertársaimért
teszek is valamit. Beálltam könyvárusnak, bekopog
tatok ajtóról-ajtóra, s mindenkinek ajánlom ezt a
legszentebb könyvet, mert a mi abban megíratott,
az mind a mi tanulságunkra íratott meg. Ne uta
sítsa vissza urambátyám sem ; ha megéri, megfizeti
érte a két korona csekély á ra t; vagy ha úgy akarja,
fogadja el tőlem karácsoni ajándékul.
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— Hát hiszen igaz, - úgymond Mihály gazda,
Hogy az iszákosság szegénységre juttat, olvas
némi gondolkozás után, — nagyon szép ez mind ; suk a példabesz. könyvének 21-dik részében a 17-dik
valamikor én is más voltam; de, hogy az Isten versben: „Szűkölködő emberiészen, valaki szereti
elvette egyetlen fiamat, azóta nem bírok imádkozni; a gyakori jóllakást, a ki szereti a bort, nem lészen
italban keresem a vigasztalást meg a feledést.
gazdag!" Ugyancsak ott olvassuk a 23-dik rész
— Pedig abban az italban sem vigasztalás, 30., 31. és 32-dik versében: „Jaj a bornál mula
sem feledés nincsen, az csak elkábítja az agyat, tóknak, a kik mennek a bor korcsmájának kere
elzsibbasztja a fejet, de valódi békességet nem sésére. Ne nézzed a bort, mikor veres, mikor
nyújt; az ember maga magát csalja meg vele, mutatja a pohárban az ő sziliét és mikor a pohár
ideig-óráig jól esik, de aztán annál borzasztóbb a ban pezseg. Végezetre, mint a kígyó, megmar és
rombolása. Egyedül Isten az, a ki megvigasztal szenve mint a mérges kígyó, megcsíp !“ Ott olvassuk Ésaiás
déseinkben. Nem kell feledni, hogy Istentől jő a próféta könyvében, az 5-dik rész 11. versében:
boldogság és tőle jő a fájdalom i s ; s ha örömmel „Jaj azoknak, kik jó reggel felkelnek, hogy részevesszük a boldogságot, tanuljunk megnyugodni az geskedjenek, mulatnak mind estvélig, hogy a bor
ő szent és_ bölcs akaratán a fájdalomban is. Meg felgerjessze őket!“ meg a 22-dik versben: „ J a ja
sebez az Úr, de írt is ad a sebre. Ha Isten elvette ■nagy borivóknak és a kik serények a részegítő
a kend gyermekét, azt csak azért tette, hogy meg italnak töltésére" ; vagy a 28-dik rész 1-ső és 3-dik
mentse őt a sok földi szenvedéstől és gondtól; versében: „Jaj az Eíraim részeginek, kik a bor
aztán ki tudja, boldog élete lett volna-e a fiának; miatt tántorganak. Lábbal tapodtatnak meg az
hátha letér az igaz útról és szüleinek csak szomo Efraim részegesei!"
rúságot, csak bánatot okoz; nagyobbat, mint most,
Hogy a részegség szégyenbe, gyalázatba visz,
mert hisz akkor élőhalott volna; az még nagyobb az meg van írva Pál apostolnak a korinthusbeliekbaj volna! Ne zúgolódjék hát az Isten végzése hez írott első levelében, az 5-dik rész 11-dik ver
ellen, mely mindig javunkra szolgál. Olvasgassa sében : „Most pedig irtani nektek, hogy ne társalinkább szorgalmasan ezt a szent könyvet, s meg kodjatok azzal, holott atyatíúnak neveztetik, a ki
lássa, hogy a régi békesség visszaszáll a lei részeges, ilyenekkel, mondom, hogy ingyen se
kébe.
egyetek!“
Hát ha ez mind igaz és ez a könyv belő
Hogy az italt megvessük és mértékletességben
lem is új embert csinál, hát nem bánom, adja ide. éljünk, arra int Pál apostol a róinabeliekhez írott
így szól Mihály gazda rövid lelkiharcz után levelének 13-dik részében, a 12—14. versekben:
s int a korcsmárosnak, hogy a pálinkás üveget „Az éjszaka elmúlt; a nap elközelget; vessük el
vigye el egészen a szemei elől.
azért a sötétségnek cselekedeteit és öltözzünk fel
— Mert igaz — folytatja Mihály gazda — a világossághoz illendő öltözetbe. Mint nappal,
én is érzem sokszor reggel, hogy olyan nehéz a ékesen járjunk, nem dobzódásokban, részegségek
fejem, mintha egy mázsányi teher volna a nyaka ben és mértékletlenségben, hanem öltözzétek fel
mon ; sokszor úgy forog velem a föld, mintha el a Krisztust és a testet ne tápláljátok az ő kíván
akarna futni előlem az egész mindenség; néha ságaiban !“
meg olyan nehezen járok, mintha most tanulnék
— „Öltözzétek fel a Krisztust!“ mondja csen
járni. Aztán mondja csak, Mayer uram, hol van az desen magában Mihály gazda; aztán mintha bensemegírva ebben a könyvben, hogy az iszákosság jében valami csodálatos átalakulás menne végbe,
olyan nagy bűn és hogy annyi nyavalyát hoz az szemeiből sugárzó fény ragyog ki, egész arczán
emberre ?
bizonyos felmagasztosult öröm és boldogság tün
— Hát majd én kikeresem azokat a helyeket dököl, leikébe angyali békesség, mennyei üdvérzet
és felolvasom.
száll, 'szemeibe könnyek tolulnak, felszökik ülő
— Bíz az jó lesz, ha felolvassa, hadd tudjam helyéről, odarohan a felolvasóhoz, átkarolja és lel
ón is.
kesülten felkiált:
— De nézze, urambátyám, ez a hely talán
— Ide azt a szent könyvet, azt a drága bibliát;
még sem méltó ahhoz a szent könyvhöz; inkább hadd szorongassam kezeimmel, hadd illessem ajkaim
elkísérem urambátyámat a házához, mielőtt az mal! Hinni akarok megint, szeretni akarok ismét,
emberek a templomból kijönnének és látnának röményleni fogok újból! Itt van, itt az ára!
minket, hogy a korcsmából jövünk.
Meghatottan nézi a könyvárus Kulcsár Mihály
— Bíz az jó lesz; magam is restellem, hogy hirtelen csudás átalakulását, köny szökik fel sze
erre nem gondoltam; menjünk hát haza.
mébe és benső örömmel mondja:
A mint hazaérnek, előveszik a bibliát, s a
— Nem úgy, Kulcsár uram, ne fizessen. Fogadja
könyvárus olvassa és magyarázza:
el e szent könyvet karácsoni ajándékul attól az
— Hogy már a régi zsidók is büntették az egylettől, mely arra törekszik, hogy az elesetteket
iszákost, azt olvassuk Mózes V. könyvében, a 21 felemelje, a bűnösöket megtérítse!
rész 20. és 21-dik versében : „És azon város vénei
— Legyen hát e szent könyv az Úr Isten
nek ezt mondák: E mi fiúnk gonosz erkölcsű és által küldött legkedvesebb, legdrágább karácsoni
ellenünk rúgodozó, nem engedelmes a mi szónk ajándékom. Ezt a pár koronát pedig adja át annak
nak, tobzódó és részeges. Akkor annak a városnak a derék egyletnek, azon kívánsággal, hogy szent
minden emberei kövekkel megkövezzék azt és munkálkodásával sokakat vezessen a jó útra . . . .
meghaljon."
Óh, csak jönne már haza az anyjukom, Sári lelkem
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a Pista gyerekkel; hadd látnák Istennek csodá
Betlehem.
latos dolgait és örvendeznének velem együtt 1
A szentföld összes városai között legszíveseb
Alig mondja ki Mihály gazda az öröm e sza
ben
emlegetjük Betlehem nevét; mintha ezen a
vait, szép csendesen kinyílik az ajtó és belép a
helyen
nyilatkoztatta volna ki az Isten legszívhez
házba Sára asszony és Pista. Örvendező lélekkel
szólóbban
az ő egyszülött szent Fiának, Jézusnak
fogadja őket Mihály gazda s így szól:
dicsőségét.
— Isten hozott vissza, édes anyjukom és gye
Alig két órányi távolságra fekszik Jeruzsálem
rekem, csakhogy megjöttetek már. Hát, úgy-e, messze
volt ebben a hidegben a szomszéd faluba menni től. Betlehem környékét olaj- és fügefák sűrűén
lepik el, kiváló ékességét a nem csekély hasznot
a templomba?
— Óh, de mily messzire ragadt még a tisz hajtó szőlőhegyek teszik; aranykalászokat rengető
telendő úr az ő kenetteljes szavaival! — mondja szántóföldek és ízletes gyümölcseiket kínáló kertek
Sára asszony. — De szép olyan messzi járni a min kötik e a szemlélő figyelmét; jóllehet egyébként
dennapi föld porától, a mint a tisztelendő úr is az egész Juda országa csupa kietlen vadon és rideg
mondta. Ej de, nagyot is vétkezett kend, hogy pusztaság.
Betlehem városának határában terül el az az
nem jö tt!
— Nem vétkezett
mondja szelíden a könyv emlékezetes mező, a melyen a kegyes Ruth kalá
szokat szedegetett s
árus — velem ünne
itt van az a neveze
pelt itthon, csend
tes hegy, a melyen
ben, békességben, ol
Dávid nyáját legel
vasgatván a bibliát!
tette s itt kente fel
—- A bibliát? —
Sámuel királlyá a
kérdi csodálkozva
legkisebbet az ő
Sára asszony.
atyafiai közül, azt, a
— Igen, a bibliát
kit az Úr fejede
— vallja büszkén
lemmé tett az ő
és boldogan Mihály
örökségén.
gazda — Ez a jó
Betlehemben rin
ember oda jött a
gott Jézus bölcsője
korcsmába, hogy
ama szent éjszakán,
bibliát árúsítson. S
mely a mi szegény
a hogy ott engem
földünkre mennyei
látott magamban
világosságot hozott.
iddogálni, csodálko
Két halmon épült
zott, hogy nem va
a városka, mely kül
gyok a templomban.
sőleg is kellemes ha
Aztán sok szépet be
tást gyakorol reánk.
szélt nekem az Isten
Nyugoti oldalán csi
csodálatos dolgai
nos, rendezett ház
ról ; édes szavaival
Dicsöség a magasságos mennybe !
sorok szegélyezik az
megnyugtatta lelkeutczákat és a tere
inet; úgy éreztem,
hogy egészen megkönnyebbült a szívem; aztán haza ket. Különösen megragadja figyelmünket az evan
jöttünk, itthonn felolvasta nekem azokat a helyeket, gélikus Misszióház, melyet a berlini, úgynevezett
melyek arra tanítanak, hogy milyen nagy vétek a jeruzsálemi egylet építtetett. A keleti oldalon, az
részegeskedés és hogy milyen veszedelmeket okoz Üdvözítő születése helyén, díszes kolostor emelke
az iszákosság. Én csak hallgattam, hallgattam és dik, melynek központja a Nagy Konstantinkorabeli
úgy éreztem, hogy itt a bensőmben valami vál pompás Bazilika.
Az Istenimádásnak ezen ős szent hajlékában
tozás megy végbe; hitem, bizalmam visszatért,
tudok szeretni, tudok imádkozni; új emberré let egy barlang ötlik szemünkbe ragyogó ezüstcsilla
tem, örvendezz velem együtt, hogy hitvesed, ki gával, mely ezt a latin felírást világítja meg:
„Hic de Virgine natus est Cristus". (Itt szü
elveszett, megtaláltalott; ki megholt, feltámadt.
Mától fogva - mondja ünnepélyesen Mihály gazda letett a szűztől Krisztus.)
Kegyes áhítatra hangoló, ünnepélyes érzelmek
nem iszunk szeszt! Isten segíts!
Sára asszony csak ámul, bámul: hirtelen meg hatása alatt vagyunk a szent kegyelettel emlege
sem érti a dolgok fordulását; meglepetéséből alig tett múltnak ezen dicső templomában. Mintha csak
bír felocsúdni; aztán ura karjaiba dől s könytől hallanék a pásztorok szavát: „Menjünk el mind
ázott szemekkel csak ennyit rebeg halkan : — Hála Betlehemig és lássuk meg a dolgot, melyet az Úr
megjelentetett nekünk11. Mintha látnok őket, amint
neked, jó Istenünk, ismét boldogok vagyunk!
S a könyvárus megilletődve olvassa a bibliá- hazafelé menetközben „elhirdeték azt, a mi a gyer
. ból: „Úgy szerété Isten a világot, hogy az ő egy mek felől nekik mondatott vala és mindenek, a
szülött fiát adá, hogy minden, ki benne hiszen, el kik hallák, csodálkoznak azokon, a melyeket a
ne vesszen, hanem örök életet vegyen!" (Vége.) pásztorok nekik mondottak vala“ .
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Önkéntelenül eszünkbe jutnak a napkeleti böl
csek, a kik tisztességet tesznek a zsidók megszü
letett új királyának, a kinek csillagát látták nap
keleten.
A barlangból kijutunk egy sziklacsarnokba,
melynek falain a bibliai történetekből vett képek
örökítenek meg egyes kiválóbb eseményeket, mint
a Szent család futását Egyptomba, a betlehemi
kisdedek megöletését.
A kolostor tornáczárói szép kilátás nyílik az
előtte elterülő kies mezőségre, melyen a pásztorok
amaz első prédikácziót tartották az Úr Jézusról, a
hol elhangzott a mennyei seregek ajkairól a szó
zat : „Dicsőség a magasságos mennyekben az Isten
nek, a földön békeség és az embereknek jóakarat.“
Egy ősi rom az olajfák között jelzi a helyet, a
hol a mennyei hirnök tudtokra adta a pásztorok
nak, hogy: „Megszületett a Megtartó, ki az Úr
Krisztus a Dávid városában.“
Thomay József.

egyik lakószobául szolgált, a másik ebédlő és dol
gozó meg sálon együtt. A bútorzat egyszerű ; simára
gyalult fenyőasztal, nádszék, egy mesebeli időben
hangolt zongora, egy szegletes asztalka, egy visel
tes bőrpamlag, egy vézna könyvespolcz, két jól
kiszítt pipa s az íróasztal fölött egy nagy farámájú
Luther-kép. Ágyak, szekrények színükkel, formá
jukkal igazolták, hogy nem egy famíliából valók.
De ma Karácson este volt s két lámpa is szórta
fényét a barátságos szobára. Az asztalon malaczpecsenye, (a kurátor űr hálája a névnapi beköszön
tőért), káposztasaláta, fehér kalács és bor. Csak
úgy, mint azoknál, a kiknek Isten többet is adott
a földiekből. A kis hajlók ragyogott a rend és
tisztaságtól. Hogyne! Mikor a boldogság napja ra
gyogta be az egész lakást s annak a fényénél
mindent szebbnek, fenségesebbnek lát az ember.
Róza asszony nem volt szép, de az egészség piros
színe s az ifjúság elevensége ömlött el arczán.
Szemeiből annyi szelídség, szeretet, jóság látszott,
mintha a jó Isten neki legalább 5 —6 fölnevelni
való gyermeket s ráadásul két elhagyott árvát szánt
volna. Egymás mellett állt a férj és feleség. Bol
dogan nézték első kis karácsonfájukat, a mit nem
Karácsoni vendég.
cseréltek volna el a kerületi felügyelő úr gazdagon
Elbeszélés.
feldíszített s fényárban úszó, lombjával egész szo
Fülig szerelmesnek kell lenni s rendíthetetle bát befogó karácsonfájával sem. Mihály atyánkfia
nül bízni a gondviselő Istenben annak, a ki káplán megcsodált mindent és sehogy se ment a fejébe,
létére meg mer házasodni. Pásztor Mihálynál mind honnan teremtette elő az ő jó kis Rózája a renge
a két eset megvolt; meg is házasodott s most teg szép dolgot. Kern káplán szobája, mesebeli
éppen azon törte a fejét, hogy szent Karácson királyfi palotájába illő karácsonfa e z !
estéjén mivel fog nagyobb örömet szerezni az ő
Erősebben magához szorította a fáradhatlan
hűséges Rózájának.
kis asszonykát, de közbe egy pillanatra elfelhősöFizetése, akármilyen „akkurátusán" olvasta dött homloka. Eszébe jutott, milyen rövid, pár
össze, nem rúgott többre 300 koronánál és mivel, órányi a karácsonfa dicsősége. Pompázik, csillog
mint házasember, nem lakhatott és étkezhetett többé s ha kifosztották, — elfeledik, sutba vetik, tűzre
a nagy tiszteletű esperes úrnál, ellátás fejében ugyan kerül. Mintha az emberi örömnek képe volna! Ne
annyi ütötte a markát. Soknak bizony nem sok. reszkessen-e az ember saját boldogsága miatt, mikor
Kevés hiján két koronája esett minden dologtévő olthatatlan éhséggel les rá az irigy hervadás ?
napra. Vasárnap meg bizonyosan nem kenyérrel él Vájjon mivel köszönt be a holnap?
a pap, hanem Isten igéjével. Legföljebb fölmelegí
A kis boldog feleség mosolyogva vigasztalta:
tett étel jut mellé, ha — jut.
— Miért hervad el a fenyőfa, Mihály? Mert
Arról ugyan senki jót nem állhat, hogy vala kitépik kegyetlen kézzel földjéből, lemetszik gyöke
mikor egy kis fogatlan, szárnyatlan angyalka nem réről. Ott hideg éri, eső, jég paskolja, föl se veszi.
száll-e le közéjök az égből, de hiszen a jó emberek Belekap ágaiba a száguldó szél, kineveti, csak
kamarája és szive sincs két kulcscsal, három nehéz annál erősebb, szálasabb a növése. Ide hozzák a
pánttal elzárva. Olykor kerül egy kis disznótori melegbe, világosságba — és elpusztul, hervadás a
maradék, egy kis gyümölcs, tej, túró, vaj a ház sorsa. Ha boldogságunk, örömünk kis növendékhoz. És talán szüret, borfejtés sem esik meg a fáját nem tépjük ki a szeretet földjéből, a honnan
nélkül, hogy az ifjú tiszteletes urat egy-két tele táplálékát kapja, virulni is fog mindig, lombot is
üveg meg ne látogatná valamelyik presbyter köd- hajt, akárhogy rázza a szegénység szele. A fény,
menének vagy nénémasszony kötényének, kosará disz, gazdagság nem táplálja a boldogságot, ha egy
nak oltalma alatt. így hát csak dűlőre jutnak vala szer éltető gyökeréről, a szerétéiről lemetszették.
hogy. Az igaz, hogy a finyásságot ilyen sorsban
Azután az ajándékokra került a sor. Szegényes
egy kicsit el kell felejteni és a divatlapot nem kell tárgyak voltak, a mik már régen elkeltek volna
olvasgatni a Biblia helyett. A kis papnénak pedig a ház körül, de jobban esik, ha Karácsonkor jut
egyformán kell érteni a foltozáshoz, varráshoz meg hozzá az ember. A kis papnő el nem tudta gon
a serpenyő és főzőkanál forgatásához. Magad, uram, dolni, hogy zsugorgatta össze ura a pénzt fekete
ha szolgád nincs. És csak addig nyújtózzál, a ruhára és Mihály atyánkfia boldog elégedettséggel
meddig a takaród ér.
dorgálta feleségét: „Két tuczat Mózes-tábla egy
Eltévedni — bajos lett volna az ifjú Timotheus szerre ! A tékozlás lelke szállt meg téged, aszlakásán. Hónapos vendéget nem fogadhatott volna szony!“
magához. Két szoba és konyha volt az egész. Az
Erre a szóra megnyílt az ajtó. A kis szolgáló
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leány jelentette, hogy egy részeg ember van a
konyhában. Ijesztős az arcza, hangja, viselkedése.
— Éjjeli szállást nem adhatunk, mert magunk
is éppen hogy elférünk, de ételt, italt tégy eléje
Azután elmehet Varga Péterékhez. Ott elhálhat
bókén a béresek közt az istállóban.
Alig lépett ki a szobából, rekedt, bosszús han
gon káromkodás hallatszott b e : .,Rossz az ételed,
embertelen a gazdád 1“ A szolgáló rémülten sza
ladt be a tiszteletes úrért.
A konyhaasztalnál egy harminczasba járó férfi
iilt. Haját felborzolta a szél, arcza piszkos és puffadt,
a hogy a pálinka szánandó áldozatain látni. Ruhája
csupa ringy-rongy és czafat. Szemeiből emésztő
szenvedély s lelki züllöttség kandikált ki Érdemes
csavargó volt, a ki maholnap lopni fog, ha az
éhség kényszeríti. A lelkész láttára megrázkódott,
arcza halotthalvány szint váltott, minden szó nél
kül kirántotta az ajtót s kirohant az utczára a
sötét éjszakába.
Kellemetlen vendég volt, az bizonyos, a kit édes
örömest útjára ereszt mindenki, ha már megszállta
a távozó szándék. De Pásztor Mihály érezte, hogy
egy csepp rosszkedv vegyülne karácsom örömébe,
ha ez a vándorló egy falat étel, egy korty ital,
egy „Isten áldja meg!“ nélkül hagyná el hajlékát.
Utána eredt s az országúton utolérte.
— Atyámfia, én nem akartalak kiverni házam
ból, csak azt akartam, hogy emberségesen viseld
magad ! Jer vissza !
A koldús még jobban nekiiramodott. Egész
egyenesen járt, mintha valami hirtelen kijózanította
volna. De a káplán is győzte. Melléje került.
— Térj be hozzám és fogadd szívesen, a mi
tőlem telik, Karácson estéjén!
Eressz! — dörmögte a koldús.
— Jöjj vissza, hisz senki sem bántott!
— Engedj utamra, Pásztor Mihály!
— Szerelmes atyám ! Te vagy csakugyan ?
Homok Pali?
— Igen, hát rám ismertél! Nyisd ki a sze
meidet és bámulj rám, ha akarsz. — Hangja újra
nyerssé, bántóvá, rekedtté lett.
El akartam ke
rülni, hogy előtted megalázkodjam, de mivel minden
áron utamba állsz, hát Isten neki, fakereszt! Tégy
velem, a mit akarsz.
— Hallottam, hogy rosszul megy sorod, de
azt nem gondoltam, hogy... idáig jutottál — szólt
a pap és elkomolyodott.
— Hát bizony én sokra vittem. Egész a generálisságig az éhenkórász csavargók ezredében. Ha
nem te hogy vagy, kenyeres jó pajtás? Rólad még
mindig közvetlenül gondoskodik az Úristen? Még
mindig káplánkodol?
— Ne csúfolódjál. Jöjj be és maradj nálam
az éjszakán!
— Ahá, tehát alamizsnaárús vagy, jótékony
sági iparos? Szép, szép, a ki teheti. Nálam hiába
való a fáradságod. Hanem tudod, adj inkább pár
hatost egy kis karácsonyi papramorgóra. Ti „egyháziak“ minduntalan megfeledkeztek a felséges
gugyiról. A nélkül nincs étvágy, földi!
Pásztor nagy ügygyel-bajjal betuszkolta ven

dégét, egyik szobájába, a hol megmosdott s nagyjá
ból rendbeszedte magát. Maga meg átment felesé
géhez, elmondta neki, kicsoda az az „elfeledkezett“
csavargó és hogy itt marasztotta estére, éjszakára.
Róza asszony sirva fakadt.
— Mennyire örültem ennek az estének és így
elrontjuk az egészet. Legalább egyék a konyhában,
ne velünk. Olyan jó, olyan édes volna egyedül,
kett.ecskén lenni.
A férj gyengéden rászólt és szelíden meg
simogatta arczát.
A mi boldogságunk a szeretet gyökeréről nőtt.
De nemcsak egymást szeretjük, hanem felebará
tainkat is „A ki egy útonjárót befogad az én
nevemben, engemet fogad be.“ Vigyázz, kincsem,
valamikép le ne messük gyökeréről, mert elfonnyad,
mint a karácsonfa!
A pap vendégéért ment, a kinek időközben
ismét emberibb ábrázatot adott a víz, kefe és fésű.
De a csúfondároskodást nem vitte le arczárói a víz
és szappan.
— Jól nézz meg, elég finom és előkelő vagyok-e*
arra, hogy a tiszteletes asszony szeme elé kerüljek ?
Pásztor hallgatott s barátságosan átvezette a
másik szobába s egyszerű, meleg hangon szólt:
— Kis feleség, itt az én régi egyetemi tanuló
társam, Homok úr, a ki ma este erre vetődött s
kértemre megígérte, hogy éjjelre nálunk marad.
Persze, ilyen kis lakásban be kell érnie az én öreg
pamlagommal.
— Isten hozta nálunk! — szólt Pásztorné
őszinte, barátságos hangon, a mitől engedni kez
dett az eldurvult szíven a jég. Most kezdte csak
hinni, hogy hasonlónak, igazán vendégnek tekin
tik. És mindegyre jobban fölmelegedett a vén diák.
Réges-régen volt az, a mikor egy estét „családi
körben“ töltött Valami nagyon nem kapott rajta
soha, — de a hideg éjszakából, sötét., kemény
országúiról meleg, világos szobába jutni szívesen
látott vendégnek, — mégis csak más, mint egy
városi korcsma füstös levegője és korhely kom
pániája. Csakhamar egész elfogulatlanul, nyugod
tan beszélt, lelkének ijesztő kisértetei visszavonul
tak odúikba.
Kérdés nélkül előhozakodott történetével. Nem
volt benne semmi, a mit százszor és ezerszer ne
hallott volna az ember. Vidám, jóhangú fiú volt;
a munkát nem szerette; élt-halt a hangversenyek
ért, a hol hangjáért megtapsolták, a nyomán járó
vidám vacsorákért. Unalmas, komor testi-lelki gyöt
rődéssel járó délelőttök, gondtalan korhelykedéssel,
kártyaasztal mellett átvirrasztott éjszakák váltogat
ták egymást. Jött az adósság, elfogyott a hitel.
Minden jóravaló társaságból kikopott. Utóvégre
abszint, puncs, cognac, pálinka, seprő volt minden
öröme; vendéglő, sörház, korcsma, lebúj, országút
a fedeles hajléka. Végigpróbált már mindent s most
már csak a legutolsó lépés, a legszörnyfibb volt
hátra.
Az étel asztalra került és „gugyi“ nélkül is
ízlett. Vacsora után azt mondta vendégének a pap,
hogy imádkozással szeretné befejezni a napot. Ha
ő neki nincs kedvére, lefekhetik, a dolgozószoba
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painlaga készen várja. Ott maradt. A házigazda
imádkozott. Kérte az emberek szerető atyját, áraszszon karácsoni vigasztalást és világosságot minden
kinek szívébe, a hogy „ 0 “, egyszülött fia akarta,
a kinek születésekor angyalok szava hirdette a
szegény pásztoroknak a világ megváltását, az örök
szeretetet Betlehem mezején. Az imádság után az
ifjú nő odaült a vén zongora mellé, a melynek
minden húrja mintha megrezdült volna a karácsoni
boldog örömhírtől. És felhangzott ajkukon az ének:
„Krisztus Urunknak áldott születésén."

Homok Pál a karácsonyfa mögött állt. Az imád
ság és ének szavára, mintha fölengedett volna lel
kében a fagy s hirtelen valami más élet, új, szebb,
melegebb, éltetőbb kezdett ébredni benne. Nehéz
könnycseppek barázdálták végig arczát. Végre egé
szen megtelt szive, nem bírta tovább s nesztelenül
kiosont a szobából az éjszakába.
Az ének után a lelkész jóéjszakát akart mon
dani vendégének, de nem találta sehol. Vártak rá
jó darabig, órák hosszáig, hiába, nem látták többé.
Akkor már kinn járt, inkább rohant az országúton.
Lelkében hatalmas vihar dúlt Az óember tusakodott az újjal, a kit vissza akart szorítani a föl
emelt koporsófödél alá. Mintha az éjszaka erőlköd
nék, hogy a napot soha fölkelni ne engedje.
Egyszerre eszébe ötlött, hogy maradt még
néhány csepp az üvegben, a mit a kocsmából magá
val hozott. Lázasan, szilaj mozdulattal kapott utána.
Egész teste remegett, szíve hangosan dobogott.
Igyék-e? így viaskodott magával pár pillanatig, —
azután fölemelte az üveget és messze elhajította a
mezőre. És mint a ki terhétől, üldöző kisértetétől
szabadult meg, — nyugodt lélekkel sietett előre.
Győzött.
*
*
*

Öt év múlt azóta. A mi káplánunk nem „urarnöcsém“ többé, hanem valóságos lelkész, egy jól
jövedelmező parochia elégedett ura. Megnőtt a csa
lád, értékesebbek az ajándékok s fény árad szét
Karácson estéjén az egész lakásban Az apróságok
vidáman ugrálták körül a magas, terebélyes, gazdag
karácsonfát, mikor a posta megérkezett.
— Ni, ni, amerikai levél! — kiáltott Pász
toráé. — Nincs ott neked se rokonod, se ismerő
söd, Mihály.
A pap felbontotta a levelet s olvasta:
„Szt.-Pál, decz. 10.

Barátom!
Forrón köszönöm azt a karácsonestét! Nem
lehet panaszom senkire, mert a kibe csak bele
botlottam, mindenki segített rajtam. Tanáccsal,
intéssel, pénzzel, munkával, de nem becsültem
meg semmit. Elvertem, a mi kezem ügyébe akadt.
Züllésnek indultam. Te testvérképen kezet szo
rítottál velem, bepillantottam a te boldog hajlé
kodba, nálad a karácsoni angyal szárnya meg
érintett és ez — segített, meggyógyított. Meg
vagyok mentve, független, szép javadalmú állá
som van s rút szenvedélyeim nem uralkodnak
többé rajtam.

Máskor többet. Szívem csordultig telve s
nem tudok egyebet írni. Üdvözlöm feleségedet.
Barátod
Homolt Pál."
Pásztor Mihály meghatva jelentette ki, hogy
ez a levél az ő legdrágább karácsoni ajándéka.
Hedenstjerna A. után: Parrag Ferencz.

Az ördög bibliája.
— Elbeszélés. —
írta : P aulik János.

VIII.
A szomorú hír csakhamar Sándorhoz is eljutott;
s bár nem mondták neki, megérezte ő anyja hir
telen halála és maga között az összefüggést.
Hiszen — jutott eszébe — az édesanyja meg
jósolta a z t! Elkábult lelke e nem várt csapásra,
felébredt abból a kábultságából, a melyben egy
idő óta ringatózott s tudatára ébredt szörnyű nagy
bűnének. „Uh, te gazember! Oh, te világ szemetje ! —
zúgott lelkében viharként a felébredt lelkismeret
vádló szava. Oh, — te utálatos, ki édes anyádat gyil
koltad meg ! Pedig hogy szeretett, hogy dédelgetett
kicsi korod ó ta! S te, mikor felnőttél, azzal viszo
noztad gyöngéd érzelmeit, hogy gyilkos tőrt for
gattál meg szivében! Nem elég, hogy egész éle
tedben kínoztad szófogadatlanságoddal s könnyelmű
tetteiddel, most még ráadásul meg is ölted gyalá
zatos silányságoddal!“
Aztán gyors szárnyakon végigrepült lelki
szemei előtt egész élete. Eszébe jutott boldog gyer
mekkora, a mint édesanyja otthon ölébe vette,
beczézgette s forró csókok között imára kulcsolta
össze kezeit. Oh, hogy ő azt az imát olyan hamar
abbahagyta! — Aztán eszébe jutott, hogy később
mint oktatta minden szépre, jóra. Oh, mennyivel
máskép nézne ki most az ő élete, ha bölcs, isten
félő beszédeit megszívlelte volna!
Aztán eszébe
jutottak iskolai évei, a mint szép tehetségével örömre
s nagy reményekre hangolta szüleit, tanítóit. S íme,
Isten drága adományait ő mire fordította. Élhetett
volna nyugodtan, mert megvolt mindene; nem
kellett a mindennapi kenyérért úgy küzdenie, mint
sok szegény, magára hagyatott iskolatársának;
vihette volna sokra, ha olyan szorgalommal tör
felfelé, mint a hogy tört vesztére! A hozzája fűzött
várakozásokból nem váltó,tt be semmit; a szép
reményekből nem maradt még semmi; csak ő maradt
meg a könnyelműség s szófogadatlanság elijesztő
példaképe gyanánt! . .. S mindezt mi okozta ? A
kártya, a kártya ! Meg gonosz czinkostársai: a ledér
élet, az ital, a miktől édesanyja mindég óva in
tette ! „Óh, hogy veszett volna az a kártya, a hol
kitalálták, a pokol fenekén !“ — tette hozzá elkese
redve az álmából felébredt lélek.
„Most hova menjek? — vetette fel végül
magában a kérdést. —- Elbújdokoljak, mint egy
rabló ? De hisz köröztetni fognak s gonosz híremmel
tele lesz az egész világ! Ha pedig maradok, ott
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gyümölcse keserű is lehet, azt megjósolta neki
boldogult felesége s az öreg_ Zalai is, de hát ő
beszédjükre nem hallgatott. Oh, de igaza volt a
feleségének, a mikor az ördög bibliájától s a rossz
példaadástól óva intette I Oh, de igaza volt az öreg
Zalainak, a mikor vagyonában való elbizakodott
ságára s istentelen beszédeire azt mondotta, hogy
„Isten segítsége nélkül még a vagyon is átokká
válhatik az ember léjén!" Érezte, hogy rajta az
lett; nehéz, lesújtó átokká ! Bálványistene íme, össze
omlott s törmelékeivel a szivét zúzta szót! Oh, ha
ő azt sejtette volna! Óh, ha azt az asszonyt fel
támaszthatná, mennyire megbecsülné, szavait meny
nyire megfogadná! ... De hát késő, k éső !...
Önvádló merengéséből Zalai Bélának belépése
ébresztette fel. Zalai Béla, ki atyja halála után nem
régiben atyjának utódjául választatott meg, soha
sem lépte át Karácsonyi házának a küszöbét. Ön
érzete nem engedte, hogy olyan házba belépjen, a
honnan gőgösen kitiltották. Csak a múltkori s a
jelen gyászeset alkalmával törte meg fogadását,
úgy gondolkodván, hogy a hova tilos belépni a
szerelmesnek, szabad a papnak; sőt ennek éppen
ott a helye, a hol szomorúság van.
A megtört Karácsonyi nem szólt semmit, mikor
a üatal papot belépni látta, csak felkelt s zokogva
borult a nyakába.
S ezzel az öleléssel ítéletet mondott egész
eddigi élete fölött s egyúttal egy új életnek tette
le alapkövét.
Mikor zokogásából magához tért, a üatal pappal
a temetés részleteit s a legközelebbi teendőket
beszélték meg. Zalai Béla azt tanácsolta Karácsonyi
nak, hogy űzesse ki szerencsétlen fiának összes
adósságait s váltsa magához összes hamisított váltóit.
A szerencsétlenség úgy is megvan, minek azt még
gyalázattal is tetézni.
A megtört apa szót fogadott s mindjárt a temetés
után árúba bocsátotta egész birtokát, nem maradván
néki egyéb, csak a ház, kínzó ürességével s folyton
zokogó szép leányával. Gyász költözött be abba a
házba, melyet csak az ifjú lelkész ihlettől áthatott
szavai enyhítettek meg némileg, a kit Karácsonyi
csak most tanult meg becsülni, hajdani szerencséje
romjai között, napról-napra annyira megszeretvén
őt, hogy mindennap átüzent érte s ha nem jöhetett,
maga ment el hozzája.
Egyszer vagy félévre a temetés után, Lenkéjét
kézen fogva, ezen szavakkal fogadta a belépő papot:
„Nagyon szomorú nekünk ez a ház, kedves
IX.
öcsém-uram; minden szögletből egy-egy kínos emlék
A többit már tudjuk az ezen sorok elején integet felénk. Eladom hát ezt a házat is s aztán
elmegyünk innen Lenkével — önhöz, ha elfogad
elmondottakból.
Hogy micsoda szörnyű ébredése volt azon a bennünket."
S ezzel az ifjú pap kezébe tette Lenke kezét
napon az öreg Karácsonyinak ; azt meg sem kísérlem
s meghatva hozzá tette:
elmondani, azt toll leírni úgy is képtelen.
„Legyetek boldogok, gyermekeim! S szeres
íme, két életet is megkövetelt a kártya ördöge !
Mikor fiát véresen hazahozták, a kétségbeesés sétek egy kicsit szerencsétlen apátokat is, a kinek
től már nem is tudott szólni, csak egyik szobából most olyan nagy szüksége van egy kis szeretetre ..."
Hónapok óta ezen alkalommal jelent meg az
a másikba futkosott, kezeit tördelve. Érezte, óh
nagyon érezte, hogy neki nincs oka senkit sem első derűs mosoly Lenke halvány arczán, s az ifjú
vádolni, mert hiszen csak az a mag kelt ki most, pap boldogan ölelte keblére menyasszonyát.
a melyet ő vetett el. Hogy ennek a magnak a
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tátong előttem a börtön sötét ürege. — Erre a
gondolatra megreszketett egész bensejében. — Oh
ja j! Én, elsőrendű gavallér, a divatos ruhák, czifrábbnál czifrább nyakkendők hóbortjának hőse, ki teli
marékkai szórtam a pénzt: daróczruhában vágjam
a fát valahol a börtön udvarán ? — Oh, soha ! Inkább
a h a lált!...11
Izgatottan néhány sort irt egy levélpapírra s
azt becsúsztatta a zsebébe. „Hamar, hamar, a míg
utói nem ér a földi büntetési" — nógatá maga
magát s sietve zsebébe egy revolvert tett s aztán,
senkitől el sem búcsúzva, kiosont a lakásából. Este
lévén, a legsötétebb utczákon át kilopódzott a vasúti
állomásig; ott, mikor egy utas sem volt a pénztárnál,
jegyet váltott a szülőfalujához legközelebb eső vasúti
állomásra.
Éjfél előtt tizenegy felé járt az idő. a mikor
Sándor a végső állomáson kiszállott. A vonatnak
túlsó oldalán szállt ki titokban, hogy senki ne lássa.
S aztán csak úgy toronyirányában indult szülőföldje
felé, a honnan hajdan oly szép reményekkel indult
a világba s a hova most nem visz egyebet, mint
szégyent, gyalázatot s egy tönkrement életet; a
honnan egy szerető anya. forró csókjai s áldó szava
kisérte ki útjára s a hol most nem várja egyéb,
mint az apának méltó haragja s a temetőben egy
vádoló s ír!
Azt a sírt akarta most meglátogatni; azon a
síron akart még bocsánatáért könyörögni kedves
anyjának — s aztán legyen vége a komédiának;
azt a szétbomlott mindenséget, a melyet ő könynyelmüségével szétrombolt, úgy sem forraszthatja
már össze senki!
Éjfél után egy órakor fájdalmas nyögés és
zokogás hallatszott ki a temetőből. A kiket sorsuk
véletlenül arra vezetett, azt hitték, valamely bűnei
miatt nyugodni nem tudó lélek kisért a temetőben ;
arra se mertek pillantani, hanem gyorsan kereket
oldottak. S csakugyan egy bűnös lélek vergődött
ott, mely akkor indult utolsó útjára.
Azt a kínos zokogást, mely feltört kebléből;
azokat a bűnbánó könnyeket, a melyek szeméből
záporként omlottak: talán javára írja oda fenn az
isteni irgalom.
Vagy egy órára rá, nem messze a temetőtől,
egy pisztolydurranás zavarta meg az éj méla csendjét,
melyre a madarak sípon gva szállottak fel nyugvó
helyükről. S azután ismét csend állott be, — néma,
borzalmas csend ...
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Mihelyt a gyász-év letelt, az ifjú szerelmesek
megtartották a lakodalmat. S az ifjú párral az öreg
Karácsonyi is átment a parókiába. A szerető körben,
a hol gyöngéd szerelmi nyilatkozatok, ima s isten
igéje képezte a szivek mindennapi eledelét, lassan
ként elsimnltak az ő lelkének háborgó hullámai is
s az isteni szellem fuvallatára egész új érzelemvilág kelt életre szivében. Későbbi éveiben aztán
gyakran emlegette előbbi életét, a melyet egy
rossz álomhoz szeretett hasonlítani. „Minden, a mit
akkor becsesnek tartottam — mondogatta — szét
hullott, mint a pozdorja; s a mit akkor lenéztem,
éppen az ád öreg napjaimra békét, boldogságot.
Köszönöm Istenemnek, hogy szemeimet megnyitotta
s hogy a keserűség által magához vezetett, mert
elvesztem volna. Iszonyú volt a csapás, a melylyel
magamhoz térített, de megérdemeltem. Óh, gyer
mekeim, most érezem csak igazát annak, a mit
boldogult anyátok s apátok mondogatott, hogy
rsalc egy áldó valóság van: az isten félelem: csak
egy igaz boldogság: a szivek gyöngéd szeretete! . . “
(Vége.)

Karácsonkor.
Hideg nap van, hideg éjjel,
Csak a szívem tele hévvel.
Hitem tüze melegíti;
Lelkemet is ez röpíti
Hozzád, Atyám, jó Istenem,
E szent napon, ez ünnepen.
E nap' küldéd hozzánk Fiad'.
Hogy ne vesszünk el bűn miatt.
E nap' lépett lelki rabság
Helyébe a hitszabadság.
Eg s föld ekkor egyesültek,
Nagy s szent napot ekkor ültek.
Nekem is nagy s szent ez ünnep,
Hál'adásim meg nem szűnnek,
Mikor hideg tél daczára,
Megyek, Uram szent házába.
S ha szobámba elrejtezem,
Ott is rólad emlékezem.
Most is rólad emlékezem;
Jöjj , fogadd el köszönetem,
Hogy Fiadnak tudománya
Szívem, elmém napvilága;
Hogy reája építhetem
Hit — reményem' — s szeretetem'.
Véghetetlen nagy Szeretet!
Jöjj, hallgasd meg kérésemet.

Legyen Fiad hű vezérem,
Míg a simák partját érem.
S hogy beteljék erős hitem,
Add, azután égbe vigyen.
Tóth István.

Náthán Karácsona.
Irta: B la tn icz k y n é J ezso v ics Lídia.

Alászállt az est s az égboltozat kék tengeré
ben mind ragyogóbban és ragyogóbban rezga milliárd
nyi csillag. Megszólalnak a harangok s csengésök
ma oly édes, oly lágy. — Nagy örömet hirdetnek:
a kis Jézus születését! — Térdre hull a gyarló
ember s hitében megerősödve, boldogító remény
nyel emeli szivét az egek Urához. Lelki szemeivel
látja az angyalok seregét s hallja a mennyei kar
szózatát: Dicsőség a magasságos mennyekben az
Istennek és e földön békesség és az emberekhez
jóakarat! És ráborul a földre valami kimondha
tatlan nyugalom: a karácsoni szent béke!
Öröm sugárzik le minden arczról, csak az, kinek
boltjából a sok karácsonfa csillogó dísze kikerült,
az öreg Náthán zsidó szomorú! Ott ül félkézre
eresztett fővel, egyedül, asztala mellett, szemében a
kimondhatatlan fájdalom könyével. A harangok
lágy zenéjét máskor észre sem veszi, de most
összerezzen s a mint a szomszédból, minden oldal
ról fölhangzott a bethlehemesek és énekesek ajká
ról: „Boldog örömnap derült ránk“ — nehéz köny
gördült le ránczos, öreg arczán s fölsóhajtott: „Az
Úr az én dicsőségemtől megfoszta engem és az én
fejemnek koronáját élvévé!“
Mert az öreg Náthán se volt ám mindég ily
elhagyatott, ily bús. Volt rá idő, hogy az ő helyzeté
ben más halandó boldognak mondta volna magát
Feleségével megelégedésben, egyetértésben élt s
vagyonuk is naprói-napra szaporodott, sőt az Úr
meghallgatta legforróbb óhajukat, midőn egy kis
leánykával ajándékozta meg őket. A kis Sárikát
mindenki szerette. S éveinek számával együtt haladt
testi-lelki fejlődése, nagyon okos, engedelmes volt.
— Már iskolába járt, mikor ily kedves, kará
cson estén azon szomorkodott végtelenül, hogy a
Jézuska nem jött hozzá, neki nem hozott karácsonfát s azon töprengett, miért nem szabad neki a
kis Jézuskáról oly örömmel beszélnie, mint a többi
gyermeknek!?
Szivébe nyilait az első keserűség érzete, mikor
társai úgy magyarázták neki, mert te zsidó vagy!
Nemsokára azonban még nagyobb szomorúság
érte: szerető édesanyja oly betegségbeesett, melyre
nincs gyógyír Gileádban. — Nagyon siet már;
nyoszolyája mellett ott leselkedett a halál, — még
egy fájdalmas köhintés és sápadt arczán feltűntek
utoljára azok a kétségbeejtő rózsák, — szeme föl
ragyogott, — homlokon csókolta kis leányát, jobb
ját nyujtá Náthánnak: szeressétek a jó Istent, sze
ressétek egymást — s szive megszűnt dobogni.
Zokog a kis Sári, megszaggatja ruháját Náthán s
nincs a ki megvigasztalja. És viszik a gyalulatlan
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koporsót... szótlanul, csendesen, még az a szomo
rúan kongó harangszó sem kiséri. S a kis leányka
nem meri kérdezni, miért van ez így!? fülébe cseng
még mindég az a fájdalmas szó: mert te zsidó
vagy!
Múltak a napok, múltak az évek szorgos
munka között s Náthán annak örült legjobban, ha
esténként „kis gazdasszonyának beszámolhatott,
mennyivel szaporodott vagyonkájok! Üzletember
volt s a serdülő' leányszív érzelmeiről, lelki vágyai
ról nem is álmodott soha.
így nőtt a kis Sárika... Egyedüli szórakozása
volt, ha apja vasárnaponként a papék Erzsikéjéhez eresztette. Egész héten örült a néhány órának.
Az az igaz ragaszkodás, az a meghitt családias
szellem, mely ott uralkodott, egész lényét átvará
zsolta. Itt lelte fel azt a meleg szeretetet. mely
után annyira epedett s a mely édesanyja halála
óta otthonukból száműzött volt.
Ilyenkor Sárika a család esti áhitatosságánál
is részt vett. A kegyes lelkipásztor elmélkedései
mindannyiszor mély hatást gyakoroltak fogékony
lelkére. De a fiatal zsidó leány elméjét különösen
az a kijelentés ragadta meg, hogy az Isten nem
az a bosszúálló Jehova, ki az apák vétkeit harmad,
negyed nemzedékig is megbünteti, hanem oly sze
rető mennyei atya, üi még a bűnös megtérésének
is örül s ott áll legközelebb hozzánk, hol legna
gyobb a kétségbeesés, legkínzóbb a nyomor. Egy
szerre csak, mintha villám czikázott volna át lel
kén, szivén, oly világosság töltötte be az egész
valóját. A hamu alatt lappangó szikra lobbot vetett
s Sárika, az ártatlan tiszta hajadon, egész áhítatá
val kulcsolta össze kezét, hogy ahhoz imádkoz
zék, kire eddig néznie sem volt szabad.
Sokszor mondta el már előbb is az imát be
fejező „amen“-t, oh, de mily máskép, mily boldo
gan hangzott ez most ? Tovább nem haboz, oda
fut a paphoz. A nagy felindulástól alig értik sza
vát, a mint zokogva tör ki belőle szivének sugal
lata, mely eddig csak sejtelem volt: „Keresztyén,
keresztyén akarok lenni!“
A kis papi család előtt nem volt az már titok,
hogy Sárika az evangéliom igazságai iránt érdek
lődik s Erzsikéjökkel az új testámentom elbeszé
léseit figyelemmel olvasgatja, de hogy a Szent
Lélek oly hirtelen fogja megvilágosítani elméjét,
arra nem is gondoltak. Annál tisztább és nagyobb
volt az ő örömük, de egyszersmind bizonyos aggo
dalom fogta el őket, mikor Náthánra gondoltak.
A lelkész szeretettel figyelmeztette Sárit az elgördíthetetleneknek látszó akadályokra s arra a tövis
pályára, melyet meg kell futnia az igaz keresz
tyénnek.
A mily boldogan sietett a megtért lélek a
szülői házba, oly szívszorongva várták, a parókia
lakói a történendők hírét S nem ok nélkül. Mikor
Náthán leánya szándékát megtudta, féktelen harag
ban tört ki, Sárit kiutasította házából; oly átkokat
szórt fejére, hogy az futva menekült abba a körbe,
hol gyűlöletet nem ismernek.
Azt az isteni szikrát, mely Sári szivében fénylő
és melegítő tüzet fogott, ez átok el nem olthatta.

Apátián, anyátlan lett a kis zsidó leány, de mind
ezért bőven kárpótolta annak az Atyának szeretete,
kit fölismert s kihez szivének oly benső szeretetével vonzódott!
A lelkész házában sokáig nem maradhatott.
De az Úr gondját viselte s lépteit egyik hű szol
gájának házához vezérelte. Mennyi szeretet, mennyi
odaadó gyöngédség várt itt reá. De legboldo
gabbá tette az a perez, melyben keresztyénné lett.
Múltak a napok, elmúlt 2 év; azok a levél
kék, melyekbe Sári szivének egész szeretetét beleöntötte, egymás után kerültek vissza feltöretlenül.
Mennyi tőrszúrás! Hej! pedig, ha az öreg Náthán
csak egyet is elolvasott volna, ki tudja, nem ölelte
volna-e keblére atyai szeretettel „elátkozott leányát",
ki tudja, nem követte volna-e ő is oda, a hol a
boldogságnak ily hervadhatatlan virága nyílik!?
* * *
Félkézre eresztett fővel, mély gondotatokba
merülve ül szobájában az öreg Náthán. A kará
cson esti haraug édes szavára fölrezzen s a gyer
mekek énekére fölsóhajt: „Az Úr az én dicsősé
gemtől megfoszta engem és az én fejemnek koro
náját elvevé!“ Nyílik a kis ajtó, Náthán föltekint:
— Atyám.......
— L eá... óh, csak volt.
Szúró tekintete, száraz, sovány ujja az ajtóra
mutat, de a hivatlan vendég térdei megcsuklanak, az öreg zsidó lábához rogyik, könyörgő szava
fuldokló sírásba vész:
-— Nem, nem bocsátlak el, mint Jákob, míg
meg nem áldasz engemet.
Kibontott könytől csapzott fiirtivel törőlgeti
atyja saruját.
— Az áldásom átok, lesújtott „Adonai“ (az
Isten) mennyköve, lányomat találta, nincs... nincs
nekem lányom. Seregeknek ura, te jó, te bosszú
álló, ne vedd el eszemet.
Iszonyú küzdelmet vívott a zsidó az apával,
arcza eltorzult, keze átokra emelten, az ajka csen
des, miként a sír.
— A zsidók Istene elűzött tőled, a keresztyé
neké lábadhoz vezérlett bocsánatért, ne rúgj el
magadtól, ő szeretettel vértez fel mindenkit, azért
sújt, hogy felemeljen, a bűnöst sem löki el, de
magához hívja. Atyám! ne vess el engemetorczádelől.
Az öreg keze, míg égre emeli, mintha imád
koznék, mintha átkot szórna.
— Hamut vetek magamra, porba ülök utol
ján, keservem nagyobb Dávidénál, mélyebb Jóbénái.
— Atyám! az igaznak sátorában ma vigasság
vagyon, mert az Úr született,a Megtartó, neked is
született, jer, értsd meg, jer, hallgasd meg.. . . . .
— A láthatatlan erős, az egyedül erős: Ki
téged oly boldoggá tett, visszaadja az én nyugal
mamat is? — szól az öreg zsidó.
Ma született neki először a Megtartó.
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Péter bácsi meg János bácsi vitatkozása
a hit dolgairól.

Urunk érdemét alacsonyítják le ezzel, kinek az
Atyánál való közbenjárása nekik nem elég, tehát
emberekhez fordulnak. Ez már csakugyan fordított
Irta • H orváth Lajos.
világ. Pedig tudhatnák (János XVI. 23.): „ Valamit
H a m is ta n o k . S z e n te k . Ü n n e p e k .
kérendetelc az Atyától az én nevemben, megadja
Péter bácsi: Ej, ej, szomszéd uram, most már néktekP Azután parancsolatunk is van arra, hogy
meg sem látja kend a szegény em bert; úgy siet, a Krisztushoz forduljunk : ,,Jöjjetek én hozzám, kik
megfár adtatok1,1 stb. (Máté, XI. 28.): vagy a IV. rész
mintha kergetné a tatár.
János bácsi: Bizony, szomszéd, siettemben a 10 versében: „A te uradat, Istenedet imádjad és
„jó nap“ is a számba maradt, de tartson velem, csak neki szolgálj.11. Még az első parancsolatot is
megszegik, szomszéd. Mi tudjuk, hogy: „Úgy sze
ha a maga ura.
Péter bácsi: Ráérni ráérnék, mert magához rette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adá,
indultam. Alig vártam, hogy találkozzunk. Van már hogy minden, a ki hiszen ő benne, el ne vesszen,
hanem örök életet vegyen.11 Azért fordulunk mi
min gondolkozni eleget.
János bácsi: Ezt örömmel hallom, legalább kérésünkkel a Teremtöhöz nem pedig a teremtetthez.
lesz látszatja1 a beszélgetésünknek. Gondolkozott-e
Péter bácsi: De a szentek emlékét csak meg
ünnepelhetjük ?
hát a szentekről ?
Péter bácsi: Már hogyne gondolkoztam volna,
János bácsi: Szép a megemlékezés, az igaz,
sőt annál többre is jutottam ; itt van, ha nem hiszi. de tudja-e, hogy faragott képeket ne csinálj ma
(A belső zsebéből egy megviselt, öreg kathe- gadnak !
kizmust vesz ki, melynek megszamárfiilezett2 lap
Péter bácsi: Akkor miért ütnek ünnepet maguk
ját János bácsi orra elé tolja.) Betűzze csak, betűzze 1 Luther emlékére ? E szerint ő is faragott kép ?
„A szentek a keresztény erények hősei, kik
János bácsi: Ünnep és ünnep között nagy a
istenes, szent életük jutalmául elnyerték a mennyei különbség. A míg maguk szentjeik emlékünnepén
dicsőségnek koronáját. A katholikus világ minta azok segítségéért imádkoznak, mi október 31-ikén
képeit és égi pártfogóit tiszteli a szentekben, kiket ama világra szóló esemény emlékét idézzük fel,
Isten is nem egyszer csodákkal tüntetett ki. Az mely a hit dolgában lerombolta az emberek taní
Anyaszentegyház pedig, mely büszke az ő szentjeire, tásait, visszavezette az üdvösség igazi forrásához, a
Krisztushoz. Ezzel is híveink hitét erősítjük Isten
megünnepli emléküket.
No, szomszéd, erre szóljon. Vesse meg rajt dicsőségére. Aztán, ha maguk minden szentet meg
akarnának ünnepelni, az esztendőben egy napra
egy kissé az eszét.
János bácsi: Nem kell bíz azon az eszemet kettő is jutna, nemcsak egy. Bezzeg, felkopnék az
sem megvetnem. A katekizmustokat bizonyosan álluk!
Péter bácsi: Bizony, nagy a különbség ünnep
valamelyik papotok írta, kikről már régebben meg
mondottam, hogy olyan dolgokat tanítanak tudatlan, és ünnep közt. Olyan szépek, olyan meghatók a
a bibliában járatlan híveiknek, melyeket bebizo mi ünnepeink a templomban. Hát még a kör
nyítani semmiképen nem tudnak. Ilyen a szen meneteink.
Azok csak fényesek! A karácsom éjféli misét
tekről szóló tanítás is. Hiszen szenteknek nevezték
a keresztyénség gyermekkorában a keresztyéneket, nem adnám, ki tudja, miért. Olyan valami különös
kik kiváltak a pogányok közül. Később meg a érzület fogja el az embert, hogy azt gondolja, ő
keresztyének között is kerestek szenteket: „az eré maga is pásztor, mikor az orgonán homályos csend
nyek hőseit11 a hogy ti mondjátok. Mi még magá ben a kántorunk éppen úgy játszik, mint a (pász
ban nem volna égbekiáltó vétek, hanem azt ugyan torgyerek) bojtár a furulyáján. Szomszéd, meg
melyik pap tudná megmondani, hogy ez vagy ama köszönném még a haló poromban is, ha eljönne
szentnek gondolt ember elnyerte az üdvösséget? a templomunkba Majd másként beszélne akkor.
Vagy azt bebizonyítani, hogy a szentek égi párt Higyje el, ott sem kárhozik ám el az ember. Nem
fogóink, s azért segítségül is kell őket hívni. Ennek kell soká várnia az ünnepre sem, a kert alatt van
a tanítása már öreg hiba. Nemcsak azért, mivel a már. Eljön? ígérje meg!
János bácsi: Majd meggondolom addig. De
segítségül hívásról a bibliában egy árva szó sincsen,
hanem azért, mivel a szentekből a ti egyházatok látom, megint tévedésben van, hát a csorbáját ki
valóságos közvetítőket csinál, kik az embert az üdvös köszörülöm. Az ünneplést magasztalja, az jól van.
ségéhez közelebb juttatják. Nem üdvösség-közve Tetszik magának az a sok pompa, fény, csillogás,
títőnek nézi- e Máriát, vagy Józsefet, vagy Pétert, s a mi a szemet kápráztatja, mi az első perczben
a többit az a katholikus atyánkfia, ki napjában talán rabbá teszi az embert, de ha meggondolja,
százszor is lemorzsolja: „Mária, könyörögj érettünk11 hogy ezzel a csillogó ruhával szemben szegényes,
Szt. Péter, irgalmazz minékünk, kegyelmez minékünk a min épülhetnek, lelkűket nemesíthetik; akkor
stb. Mintha az üdvösséget is úgy lehetne megvenni visszafordulok szegény egyházamhoz, mely annál
jó cselekedetekkel, mint a czifra szűrt, hol a Ferkó fényesebb lelki kincseket nyújt az azt keresőknek.
bácsi volt a tolmács, a közbenjáró. Sőt Krisztus Csillogó bíborban akárhányszor rideg szív lakozik,
de a daroczruha alól kitetszhetik a nemeslélek
Lássa, szomszéd, soha jobbkor nem említhette
1 Eredménye.
volna a karácsont. Hitünk fejedelme szegénynek
2 A nép a könyv behajtót lapjának részét szamár
születik, mégis angyalsereg szolgál neki, hirdeti a
fülnek nevezi.
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legnagyobb örömöt. Királyok jönnek, koronával
ékes fejük meghajlik előtte, saruik megoldva,
tesznek tisztességet ég és föld urának. Fényes
csillag hinti szét melegítő sugarát az egész világra.
Leszállóit a jó Isten fényes trónusáról szegényes
jászolba. „A csillag megcsókolta a föld porát.“
Pásztorokat, királyokat vezet egy akolba, A mi töm
jénünk a tiszta lélek fehér ruhában, ünneplésünk
egyszerű, szerény, mint útmutatónk vala teljes éle
tében; de felemel a földről a csillagok honába, a
szeretet szárnyán oda, hova ő távozott. Vágyódnék-e
akkor maga is máshová?

Az esztendő fogy s megújul.
A z esztendő fogy s megújul,
Mint a hold az égen,
Ezután is lesz, a mi volt,
Bölcs megírta régen.
Hány virágod hullt ölembe,
Oh, boldogság fája !
Ezután is adsz egy szálat,
Hogy lelkem ne fájna.
A búgondban nem szakadt meg,
Csak tisztult a szivem ;
Ezután is atyai kéz
Takargat be híven.
Nemcsak álnoklelkü embert,
Igazat is láttam;
Ezután is lelek gyöngyre
E csalárd világban.
Álmodott jó a gonoszok
Halomra szórt kincse;
Ezután is lesz, ki utam
Való fénynyel hintse.
Paízsom volt a tusában
Lelkem öntudatja;
Ezután is koszorúmat
Egyedül ez adja.
A hit volt az éjszakában
Csillagom, vezérem ;
Ezután is hűn kísér ez,
Míg a czélt elérem.
Bátran szállók a habok közt,
Látom a révpartot;
Ezután is megtart engem,
Ki eddig megtartott!
Súntha K á roly.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvl ág. hity. ev. templom és papilakalap javára adakoztak : Krebs Mihályné és Krebs Róza k a.
2 kor., a templom-alap javára rendezett mulatságból befolyt
tiszta jövedelem : 31 kor. 16 fillér, összesen : 33 kor. 16 fill.
Főösszeg : 6099 kor. 34 fillér. Isten áldása a kegyes ada
kozókon !

Különféle.
Lapunk mai ünnepi számával befejeztük
— Isten segítségével — a nyolczadik évfolyamot.
A következő évfolyam ára marad a régi: évi két
korona. Az előfizetés díját Bendl Henrik pénztáros
úrhoz (Bpest, IV. Deák-tér 4. sz.) kell küldeni.
Ha előfizetőink száma eléggé megszaporodik, lapunk
— a mint azt múltkori számunkban is említettük
hetenkint jelenik meg. Olvasóinktól függ, hogy évi
két koronáért heti képes családi lapot kapjanak. —
T. olvasóinknak és dolgozótársainknak zavartalan,
boldog karácsoni ünnepeket és boldog új esztendőt
kívánunk!
Lapunk mai gazdag tartalmára e helyütt
is felhívjuk t. olvasóink figyelmét. Sántha Lajos
sárszentlőrinczi ág. hitv. ev. lelkész, az érdemekben
megőszült költő-pap, két szép költeményével emelte
ünnepi számunk értékét; Paulik János, nyíregyházi
ev. lelkész, lapunk n. é. volt szerkesztője, befejezi
„Az ördög bibliája11 ez. érdekes és tanulságos
elbeszélését; Horváth Lajos, bpesti vallástanár,
folytatja nagy tetszésben részesülő, ügyes hittani
vitatkozásait; Thomay József, szegedi ev. lelkész,
Betlehemről nyújt élénk leírást; Oeduly Lajos
újpesti ev. lelkész, Parrag (Kovács Sándor, ev.
theológiai professzor) és Blatniczkyné-Jezsovics Lídia
ügyes elbeszélései bármely lap méltó díszére vál
nának. Érdemes dolgozótársaink sorát Tóth István
fejezi be, ki hangulatos alkalmi költeményével
méltó a jók elismerésére.
Lelkészválasztás. A Bejek György halálá
val megüresedett nemeskéri ág. hitv. ev. hitközség
lelkészi hivatalába a gyülekezet az elmúlt héten
Berecz Gábor s.-lelkészt választotta meg. — A sikátori ág. hitv. ev. gyülekezet pedig a nyugalomba
vonult Matisz János lelkész helyébe Horváth Sán
dor nagyvázsonyi helyetteslelkészt választotta lelkipásztorává.
A makói ev. templom felavatása, A makói
ág. hitv. ev. gyülekezet új templomát e hó 13-án
vasárnapon avatták fel nagy ünnepély keretében,
a melyen Sárkány Sámuel, a bányai egyházkerü
let püspöke is jelen volt. A főpásztort megérkezé
sekor ünnepiesen fogadták s Farkas József polgármester mondott üdvözlő beszédet. Harangzúgás
között, hosszú kocsisorban vonultak be a városba,
hol a püspök Andreé László pénzügyigazgató ven
dége volt. Vele jöttek Petrovits Soma főesperes és
Thomay József lelkész, kik a felavatásnál segéd
keztek. A felavatás reggel 9 órakor kezdődött. Az
ünnepi imát Sárkány Sámuel, az ünnepi beszédet
Draskóczy makói lelkész mondotta. Délben lakoma
volt, a melyen az első felköszöntőt a püspök ő
Felségére mondotta, a püspököt pedig Meskó Sán
dor főispán éltette. Este még szőkébb körű vacsora
volt Andreé pénzügyigazgatónál, a melyen a főis
pán is részt vett.
Vallásos estély. Az eperjesi ág. hitv. ev. theol.
ifjúsági belmisszió-egyesület tízéves fennállásának
emlékére, f. hó 13-ikán, vasárnap délután 5 órakor
a Kollégium nagytermében vallásos estélyt tartott
a következő műsorral: 1. Ének: “Az Úr hatalmas"
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Klein B.-től. Előadta a theol. akad. énekkar, vezette
Melyik volt előbb: a tyúk vagy a tojás ? Irta:
Szánik Ernő akad. énektanár. 2. Megnyitó. Tartotta Horner Jakab. Kiadja a londoni vallásos iratokat
Melczer Dezső belmissziói titkár. 3 Szavalat: „Jézus terjesztő társulat. Bpest, V., Alkotmány-u. 15. Ára?
a tengeren*1. Fejes Istvántól. Szavalta Lányi Alfréd
Eltekintve nem a legszerencsésebben válasz
theologus. 4. Felolvasás: „A mi belmissziónk11. Tar tott (ízléstelen) czimétől: igen jóravaló, hitépítő
totta Mikola János theologus. 5. Ünnepi óda. Irta könyv. Rod Tamás és nagybátyja vitatkoznak a hit
és szavalta: Russ Zoltán theologus. 6. Quartett: dolgairól. Tamás síkra száll Spencer, Huxley, Lyell,
„Téli rege“ H. Saró-tól. Op. 112. Előadták: Bódi Mill és más újabb bölcselők tanításaiért, míg nagy
János (1. hegedű), Meskó Károly (II. hegedű), Fábry bátyja igen szellemesen és alaposan védi annak a
Viktor (brács) és Mandl György (gordonka) theolo- jó öreg könyvnek, a Bibliának igazságait, mely
gusok. 7. Ének: „Az Úr beszéde örök“ Klein B.-től. mind ez ideig megvivhatatlan várnak bizonyult. Az
Előadta a theol. akad. énekkar, vezette Szánik angol eredetiből készült magyar fordítás gördülékeny,
Ernő akad. énektanár.
eléggé magyaros.
A pozsonyi ág. hitv. ev. theol akadémia
tanári kara — mint értesülünk — az adventben
szépen látogatott estélyeket rendezett, melyeken az
Kalauz a biblia olvasásához.
egyes tanárok érdekes felolvasásokat tartottak, a
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik,
theologusok pedig szavaltak és énekeltek.
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Hangverseny. A jövő évi január hó 2-án,
E s te .
R e g g e l.
Január
d. u. 5 órakor a Deák-téri ág. bitv. ev. templom
Máté 17., 18—20.
1.
Luk. 17., 1 - 6 .
ban hangversenyt tartanak, melynek tiszta jöve
Luk. 9., 57—62.
2.
Fii. 3., 8—14.
delmét az egyházi énekkar alapjának javára for
Kor. II., 5., 10—12
3.
Gál. 6., 6—10.
Pét. I., 5., 8—10.
Eféz. 4., 2 2 -3 2 .
dítják. Jegyek 1 és 2 koronáért kaphatók a Deák
4.
Ap. csel. 6., 1—7.
Tini. I, 4., 12—16.
5.
téri iskolaépületben az egyházfiaknái.
Jób 36., 5—12.
Pét. I., 3., 8—12.
6.
Könyvesbolt. Kis imakönyv. Szerző Ruttkay
Jer. 20., 8—13.
Ap. esel. 4., 13 - 20.
7.
Sándor, salgótarjáni ev. lelkész. V. kiadás. —
Tim. I., 1., 2—5.
Ap. csel. 26., 25—29.
8.
Máté 15 , 11—14.
9.
Márk 7., 25—30.
Ruttkay Sándor, salgótarjáni evang. lelkész fenti
Luk. 5., 1 8 -2 6 .
10.
Márk 2.. 1 - 5 .
czímű imakönyve immár V-ik kiadásban jelent meg,
Ján. 4., 6—10.
Ján. 1., 40—47.
11.
a mi azt mutatja, hogy a Kis imakönyv hasznos
Ján. 7.. 28—31.
Ján. 9.. 8 -1 7 .
12.
kis könyv s alkalmas arra, hogy belőle a gyer
Luk. 11., 9 13.
13.
Máté 7., 7—12.
Pét. II., 1., 19—21
Tim. II., 3., 1 4 -1 7 .
14
meki szív, a romlatlan evang. ifjúság imádkozni
Róm. 15., 25—33.
Kor. II., 8., 1—5.
15.
megtanuljon, megszeressen. A versek elég gördü
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
lékenyek, a gondolatok egyszerűek, de nem köz
napiak ; az ima gondolatmenete a legtöbbször egy tartják.' Lukács 11, 28.
ST 5 7 3 !
^
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séges és befejezett. A vizsga előtti imában: hogy
nyugodtan és okosan, értelmesen és hangosan felel
A szerkesztő üzenetei.
jünk a kérdésekre: kiküszöbölendő lapos próza.
G.
L.
Ú
jp
est. Majd ha találkozunk, szóval beszéljük
Az egyházért szóló ima első versszakának utolsó
sora: hozd reá a kívánt dicsőséget, erőltetett Szülék meg a dolgot. Üdvözöllek! — S. K. S árszen tlőrin cz. A
sírjánál is természetesebben hangzanék: Óh, hadd régi gárda érdemekben gazdag, lelkes vezérét mély hódolat
lássák ott a mennyben, hogy emlékük él szivemben. tal köszöntjük e helyen is. Becses támogatását úgy a ma
Sajtóhibáktól sem ment a kis könyv: öröm áll gam, mint olvasóim és Társaságunk nevében hálásan köszö
öröm (18. 1) fogy, hogy (39. 1.) egykos egykor nöm. — B. L. Zólyom . Egyházi híreket is szívesen ve
(53. 1.) helyett. Általában a Kis imakönyv kedves szünk. —
kis könyv, méltó, hogy sok ríj kézbe is eljusson.
A 84 lapra terjedő kis imakönyvet mérsékelt ára
A budapesti gabonapiacz jegyzései
is (50 fill.) alkalmassá teszi az elterjesztésre.
deczember 22.
Keresztyén Népbarát. Evangyéliomi naptár az
Ára 100 kgrnak
E gy hektoliter
1904. évre, II. évfolyam. Kiadja a magyar bibliaGabonafaj
sú lya kilókban íegkis. ár | íegn. ár
társaság Karczagon. Ára 40 fillér.
Az első évfolyamhoz képest, nagy haladást
15.80
14.90
74—81
B ánsági búza . . . .
mutat. Külső kiállítása csinos, ízléses; olvasmányait
15.—
74—81
16.10
T isz a v id ék i b ú z a
. .
14.80
15.90
7 4 -8 1
P
estvidéki
„
.
.
gonddal válogatták meg. Kár, hogy sok a sajtó
15.—
15.90
74—81
Fehérm egyei „
. .
15*70
74—81
15.10
B ácskai
„
. .
hiba benne. Ára oly csekély s a naptár tartalma
12.70
12.90
70—72
R ozs, I. rendű
. . .
oly gazdag, hogy a legszebb jövőt jósolhatjuk a
12.50
12.70
.„II.
„
. . .
10*90
11.10
60—62
Árpa, takarm ány . .
vállalatnak. Tíz példány után egy-egy ingyenpél
—.—
62—64
—.—
# égetn i való . .
,
—. —
64—66
„
serfözésre
. .
dányt ad a kiadó.
11.40
11.10
39—41
Zab, ó
...........................
A ki Istenben bízik, meg nem szégyenül. Irta :
11.10
39—41
10.90
„
f i i ....................
11.60
—
11.40
Tengeri, bán sági, ó
Wóllmar, fordította Szabadi Béla. Kiadja a londoni
—.—
—. —
„
m ásnem ű, új .
—
22.50
21.50
Repcze, káp oszta . .
vallásos iratokat terjesztő társaság. Bpest, V., Alkot.
—
•
„
bán sági . . .
—
mány-u. 15. sz. Ára 12 fillér. Érdekes, tanulságos
K öles. A ..........................
—
—' —
elbeszélés, melyet tiszta, evangyéliumi szelleménél
Tojás első ren d ű ÍOO drb ára 4.50
fogva a legmelegebben ajánlhatunk elolvasásra.
Tojás m ásodren dű 100 drb ára 4 .—
—
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