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Im ádság.
Én Istenem, én édes Istenem,
Ki örködül minden kis porszemen,
Ha fergeteg, vihar szárnyára kapja,
Viszed virágos rétre, vagy avarra !
Te jól tudod, mért? — bár nem érti meg
A z emberész bölcs rendelésidet, —
Bízom Tebenned; óh, csak légy velem,
Én Istenem, én édes Istenem!
Sötét az éj, de csillagod ragyog.
Sötét az éj, de bizton járhatok.
Célhoz vezet, mit Te mutatsz, a nyom,
S nem botlom el göröngyös utamon;
Hisz ismered minden hegyét, fokát,
Minden kövét, rögét Te alkotád.
Bízom Tebenned; óh, csak légy velem,
Én Istenem, én édes Istenem!
Hány százszor vétkezik a bűnös ember,
S Te megbocsátsz kegyelmesen ezerszer.
A múlt ködében felkutat szemed
Minden véletlen, törpe érdemet,
S tekinteted elsiklík észrevétlen
Ezernyi bűnön, óriási vétken. —
Bízom Tebenned; óh, csak légy velem,
Én Istenem, én édes Istenem !
Hivalkodik a véges emberelme,
S müve leroskad egy leheletedre.
A végtelent mértékre szabni kész,
Erőset irigyel, gyöngét lenéz.
Te bár a mindenségnek Ura vagy,
Előtted nincsen sem kicsiny, se' nagy, —
Bízom Tebenned; óh, csak légy velem,
Én Istenem, én édes Istenem!
Nem mérem Hozzád törpe semmiségem,
Mit érne nélküled arasznyi létem?

Porszem vagyok, szellő is felkavar;
Mi vár : virágos rét-e, vagy avar ? . . .
Oh jól tudom, kegyelmed véghetetlen,
Nem zúgolódom rendelésed ellen.
Bízom Tebenned; óh, csak légy velem,
En Istenem, én édes Istenem !
S z o m b a to s G éza.

Jézus az élet vize.
Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én
hozzám és igyék. Ján. 7, 37.

A zsidóknak is sok iinnepjök volt, de szoros
értelemben vett nemzeti ünnepük csak három: a
páska ünnep a kovásztalan kenyerekkel, aztán az
aratási, és az ú. n. sátoros ünnep. A törvény ren
delte, hogy ez ünnepeken minden zsidó férfiú (az
asszonyok és gyermekek otthon is maradhattak) sze
mélyesen jelenjék meg Jalive szine előtt s meg
hozza áldozatát az Úr oltárára, a szent városban,
Jeruzsálemben.
A miről szólni akarok az a sátoros ünnepek
alkalmával történt.
A sátoré' ünnepek a zsidóknál az utolsó fő
ünnep voltak. Ok tulajdonképen tavasztól őszig
ünnepeltek. Az évet is tavaszszal kezdték az ú. n.
Nisan hóval. Ebbe esett első főünnepük, a páska
ünnep a kovásztalan kenyerekkel, melyet Egyptomból való kiszabadulásuk és a Jahveval való szövet
ségük emlékére szenteltek. S a sabbateszmének
megfelelőleg Nisán hótól hét ünnepi hót számlál
tak. Az utolsó, vagyis a hetedik hó, volt a sabbathó s ebbe estek (tehát őszre) az ú. n. sátoros
ünnepek. Nagyszerű ünnepnapok voltak ezek, a
nemzeti lelkesedésnek és örömnek hangos napjai
s a ki csak épkézláb zsidó volt az országban, avagy
szerte szét a világban, eljött, hogy része legyen
bennök.
Künn a szabad ég alatt tartották. Soha olyan
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pusztítást, mint a mit az a rengeteg sok zsidó
(hisz csak a vidékről 2—3 millió verődött össze)
ez alkalommal a szelíd és vad olaj-, myrtus-, pálmaés más díszfákban elkövetett. Csomókra szedték a
letépett gallyakat, s fonták a sátorokat. Mert sát
rakban kellett lakniok, annak jele s emlékére,
hogy Jahve, az ő istenük egykoron, midőn Egyptomból kivezette atyáikat, megengedte nekik a sát
rakban való lakozást s hogy kegyelmesen gondju
kat viselte, miglen állandó lakást találtak hosszú
barangolás után az ígéret földjén, Kánaánban.
A papok és leviták sátrai oda fent voltak a
szent helyen, a templom előudvaraiban, a nép
sátrai pedig szerte-szét az egész városban, a lapos
háztetőkön, az udvarokon és nyílt tereken. Külö
nösen sok sátor volt együtt a Vizi és az Ephraim
kapunál.
Egy álló hétig (15—21) tartott az ünnep. S nap
nap után újultak meg a nemzeti áldozatok, a dísz
menetek, családi- és néplakomák, tánc és játékok.
A nemzeti áldozatok színhelye a templomhegy
vala. Ott ölték rakásra a kecskebakokat, fiatal
tinókat és bárányokat s hitték, hogy az ő bűneik
is velők égnek el. S míg a szent oltáron Jahvét
igyen engesztelte a papok serege, a tenger nép
az első naptól kezdve víg kedvében majd felvette
a királyi várost. Körmeneteket tartott. Jobb kezűk
ben díszfák ágacskáival (három darab egy csomó
ban), balkezükben citrom vagy narancs gyümölcs
csel, ajkukon az örökös hozsánna-kiáltással vonul
tak fel az istentiszteletre s napjában egyszer, a
7-ik napon hétszer ünnepélyesen körüljárták az
égő áldozati oltárt, annak jeléül, hogy egykor
atyáik is így járták körül Jericho városát, melynek
bevételével kezdődött Kanaán elfoglalása. S aztán
folyt a mulatság, szétment a nép, evett, ivott és
játszott.
Mikor pedig az utolsó és legnagyobb ünnep
napra virradtak, tehát a 7-ik napon mindezt meg
pótolták egy különös és máig titokzatos szertartás
sal, az ú. n. italáldozattal. Reggel és ugyanúgy
este is, az áldozati oltár füstölgése s a trombiták
harsogása alatt, egy csupán csak ezen célra ki
rendelt pap aranykannával a kezében lement a
Siloach forráshoz, hogy vízzel • telemerítse azt.
Aztán felhozta a Vizi kapun át a templom előudvarába, a hol a papok örvendező kara lelkes
trombitaharsogással fogadta s egyikük e szavak
kíséretében vette át tőle a kannát: „Nagy örömmel
fogtok vizet merni az üdv forrásaiból1' (Ezsaiás
12. 13.). S e szavakat a papi kar és a nép vissz
hangként újra ismételte. Majd az illető pap körül
járta az aranykannával az oltárt s a borital áldo
zatból egy keveset a vízzel összekeverve, a papok
trombitálása, a leviták muzsikálása és zsoltárének
lése alatt a boros vizet az oltár délnyugati oldalán
levő ezüst csészébe önté, a honnét az az oltárcsövön keresztül egy földalatti csatornába és ebből
a Kidron patakba folyt le.
Mit jelképezett ez egész cselekvény? A rabbi
nusok szerint a zsidók forró óhajtását, hogy az
ünnepek után megkezdődő vetés idejére megnyíl
janak az ég csatornái s áldott eső termékenyítse
meg határaikat. De volt valaki egyszer ott azokon
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a sátoros ünnepeken, a ki annak mélyebb értel
mét fedte fel, s a ki ugyanakkor az üdvnek ama
más forrását is megjelölte, melyet a próféta lelke
sejtett. Ez a valaki Jézus volt.
Jézus is felment egyszer — miként ezt János
evangyelista beszéli — titkon Jesuzsálembe a
zsidók sátoros ünnepére és ott tanított. Akadtak,
a kik hívének benne, de az ellenséges elemek, a
farizeusok és a főpapok is mozgolódni kezdtek, el
akarták fogatni a zavargót. Eközben állt be az
ünnep utolsó napja, az ú. n. „nagy-nap", melyen
az imént ismertetett szertartás folyt le.
Jézus is ott állt a templom előudvarában,
látta, mikor a kirendelt paptól egy másik pap
átvette a Siloach vizéből telemerített aranykannát,
hallotta a prófétai szókat: „Nagy örömmel fogtok
meríteni az üdv forrásaiból", és — ő nem tudott
együtt örvendeni a papok és a nép seregével. Nagy
lelke előtt megelevenedett nemzetének múltja.
Látta a népet, mely egykor a pusztában szomjan elepedt s zúgolódva követelte vezérétől Mózestől: „Adj
vizet, hadd igyunk!" S látta a vezért ki Isten
parancsára megüté botjával a sziklát, melynek nyom
ban kibugyogó vize eloltotta a nép szomjúságát,
És — elszomorodott, mert látnia kell most ezt
a népet itt, a mely szellemtelen szertartásaiban
ugyan évről-évre megemlékszik a pusztai sziklából
fakadott, testi szomjat oltó vízről, de eszébe sem
jut, hogy abból a vízből merítsen, mely — miként
a próféta megjövendölé — az üdv forrásából fakad.
Előlép hát s fenhangon kiáltva, megjelöli emez
új forrást, az isteni szellemnek ama Siloahját. mely
ből az örök élet vize csergedezik, mondván: „Ha
valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék.
A ki én bennem hiszen, mint az írás mondotta, élő
víznek forrási folynak annak testéből."
Nekik mondta, de a mi tanulságunkra Íratott
meg, a mit mondott.
Igen, a ki inegszomjúhozik, menjen és egyedül
csak ő hozzá menjen ma is és igyék az életnek
vizéből, abból a szellemből, mely Üdvözítőnkből
áradt szét, minekutána megdicsőíttetett s mely ép
úgy, miként a Siloah (siloah = levezetett, kibocsá
tott), vezetve van, de nem földi, hanem égi csator
nán, mert Istentől származott. Igyék a krisztusi
szellemből — s akkor hívő szivében az isteni élet
nek forrása soha nem apad ki, akkor nem fog
többé külső szertartásokhoz tapadni, hanem a szel
lemből, mint sajátjából fog élni s ő maga is egy
új forrássá leszen, melyből a szeretet által munkás
hit élő és éltető vize csörgedezik majd embertár
sainak javára, üdvére.
Menjen, igyék, mert Jézus ma is ott áll a
templom előudvarában s látva, hogy nemcsak az
ó, hanem részben az új, az 0 szövetségének papjai
is, még mindég nem belőle merítenek, hanem —
épen a sátoros ünnepek alkalmával is — lemennek
a Siloahhoz aranykannákkal vízért, bizony-bizony
lélek és igazság nélkül való istenimádásunkat, gépies
szertartásainkat, üres, bár fényes külsőségeinket s
nagy képmutatásunkat látva mi nekünk is mondja:
„Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék!"
Pedig a nép igen nagyon szomjúhozza már —
az igazságot.
Dr. Masznyik Endre.
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A testvérek.
Elbeszélés. Irta : B éri G yuláné.
(Folytatás és vége.)

Ulésyvel elrobogott a vonat az ismerős vidék
felé. Hazament meghalni, mert élni, küzdeni nem
volt ereje. Még a vasúti kocsiban is folyton érezte
magán kis fia közönyös tekintetét. Megbukott remé
nyeit, gyalázatát maga mögött hagyta, de ez a
tekintet elkíséri utolsó útjára.
Tizenöt éve nem járt már a kis városkában,
a hol gyermekkorát, ifjúságát töltötte. Itt tizenöt
év alatt alig változott valami, mintha az évek
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A hangjáról megismerte Gábor, átnyalábolta
az öcscsét, szorongatta, szinte a levegőbe emelte
mint a gyermeket.
— Ez az én öcsém, — mondta a csodálkozó
legényeknek — a kit tizenöt éve nem láttam, nagy
úr ő fiaim, a magunkforma szegény embert nem
lehet vele összemérni.
Pista hol elsápadt, hol elpirult a dicséretek,
magasztalások alatt, a melyeket Gábor még tovább
is folytatott s alig várta, hogy egyedül legyenek.
De Gábor nem tudta fékezni örömét, szétker
gette a legényeket.
— Ma nem dolgozik nálam senki, — mondta
— ma ünnep van, az én öcsém van itt, a ki nem

A pozsonyi ev. lyceum internátusa.

nyomtalanul tűntek volna el. Reá talált a Gábor
házára is. Itt is minden a régi; az ablakok tele
vannak muskátlival, sárga violával, csak a cég
táblán van most Gábor neve.
Illésy Pista benyitotta a műhely ajtaját; egész
sereg legény dolgozott vidáman, s közöttük volt
Gábor, a kire oly könnyű volt ráismerni, mert nem
változott semmit. Vállas erős volt most is, jóságos
szemei ugyanazok, csak a hajában van már néhány
szürke szál. Szemben álltak egymással. Pista össze
tört alakján, sápadt, gyűrött arcán nincs semmi
az egykor oly büszkén, reményteljesen távozott
Illésyből.
-— Mivel szolgálhatok? — kérdezte előzéke
nyen Gábor, mert azt hitte valami megrendelő.
— Gábor, öregem, én vagyok.

szégyenli meglátogatni nagy úr létére az ő szegény
asztalos bátyját.
Csak mikor már bent voltak Gábor szobájá
ban, mely a műhely mellett volt, nézte meg Gábor
jobban az öcscsét.
— Fiam, rossz bőrben vagy nagyon; hát a
Mari néni hogy van, mért nem hívtad el őt is, meg
a fiacskádat, azt is el kellett volna hozni; majd
mulattatnám az én kis öcsikémet.
Folyton beszélt, áradozott s Pistát alig engedte
szóhoz jutni. Minden szava szeretettel, jósággal volt
tele s minden szó úgy hatott Pistára, mint egy
kalapácsütés.
— Gábor, én sokat vétettem ellened, — szólt
komolyan és ünnepélyesen, mint egy haldokló, a
ki élete végén mindent tisztázni akar.
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— Te ellenem, — vágott szavaiba Gábor —
olyan jó voltál hozzám, mint egy falat kenyér.
— Most is csak azért jöttem hozzád, hogy
fiamat rád bízzam, mert én elveszett ember vagyok,
rád bízom, hogy neveld föl becsületesnek, a milyen
te vagy.
Gábor azt hitte, hogy Pista csak tréfál, de
aztán látta azt az összetört, kétségbeesett embert
és végig hallgatta csendesen az a vallomást, mit
a büszke Illésy Pista tett neki, neki, az egyszerű
asztalosnak.
— Mért nem szóltál mindjárt, — szólt Gábor
csöndesen, a mint Pista elhallgatott megkönnyebiilve a vallomás által, — mindjárt azzal kellett volna
kezdened; nekem is csak van valamim, tizenöt év
alatt összegyűjtögettem egy pár ezer forintot, aztán,
a mi még hiányzik, annyi hitelem csak v an ; a
ház is az enyém, meg ismernek is. A mim van,
szívesen oda adom neked, meg a fiacskádnak ; ked
ves, szép fiúcska lehet.
— Nekem adnád? — kérdezte megdöbbenve
Pista — nekem adnád tizenöt évi megtakarított
keresményedet, még adósságot is vennél a nya
kadba? Hát mit csinálnál aztán?
— Mit ? Hát a mit eddig tettem : dolgozom
tovább Isten segedelmével.
Ott állt az egyszerű munkás a finom úr előtt
és mintha egy fejjel megnőtt volna, pedig alacso
nyabb volt, mint az öcscse.
— Nem, — szólt Pista határozottan — ezt
soha sem fogadnám el, csak a fiamra gondolj jó
akarattal.
— El kell fogadnod, ha másért nem, a csa
lád becsületéért, — mondta komolyan Gábor, de
mikor látta, hogy Pista e szavakra még sápadtabb
lett, sietett hozzátenni: meg azért, hogy én olyan
igaz szeretettel adom. Te csak pihend ki magadat,
menj át a mesternéhez, meg az Ilushoz; tudod,
hogy ők nálam vannak. Én megyek a takarékpénztárba, mert a dolog sürgős.
Sietve tette le zubonyát és ünneplő ruháit
szedte elő a szekrényből, felöltözött és elment.
Pista utána nézett az ablakból és egyszerre
megvilágosodott a lelke előtt, hogy minden földi
törekvésnél többet ér az igaz szív. Csakhogy ő
ezt későn tudta meg, neki már késő újra kezdeni
az életet, nincs ereje ehhez ; törhetetlen hit és igaz
szeretet kellene ehhez, a mi az ő szivében nincs.
A régi életet folytatni, ha Gábor segítségével talpra
állana is, többé nem tudná: megutálta azt és vele
önmagát. Új életet kezdeni, ahhoz nincs bátorsága
sem, hogy szembe szálljon a világ előitéletével.
Kifosztani Gábort mindenéből ? Egy pillanatra föl
csillant életvágya, ettől a gondolattól kialudt telje
sen ; neki mennie kell azon a megkezdett úton, a
mely ide vezetett.
Gábor hamar jött vissza s arcáról sugárzott a
jó hír.
— Itt vagyok Pista, — szól belépve a szo
bába — rendbe van minden . . . de a szó elakadt
a torkán, mert az, a kihez beszélt, ott feküdt a
padlón szétroncsolt fejjel, halva.

8. sz.

V.
Gábor maga ment fel Pestre, hogy Mari nénit
és a kis Lászlót magával hozza, hogy még a teme
tésen ott legyenek. A pénzt is visszatette a bankba
a gyáros részére, a ki sohasem tudta meg, hogy
az ő németországi gyárában benne van Gábor
tizenöt évi keresménye is. Azután sietett vissza a
temetésre.
A temetésre sokan utaztak le a fővárosból is,
az újságok hosszú cikkeket írtak róla és sok
szépet tudtak elmondani a nagytehetségű Illésy
Pistáról, a kinek öngyilkosságát is nagy becs
vágyából magyarázták meg, a mely nem tudta el
viselni a képviselői bukást. Azt is megemlítette
valamelyik újság, hogy egy szegény asztalos bátyja
volt, a kit mindig segélyezett. Kár érte, mondták
azvúj ságok, nagyeszű és nagyratermett ember volt.
Gábor nem olvasta mindezeket a dolgokat,
mert nagyon el volt foglalva Pista ügyeinek ren
dezésével és azzal, hogy Mari nénit és a kis Lász
lót minél otthonosabban helyezze el.
Mari néni sem tudta az igazat s alig bírt fel
ocsúdni a rettenetes álomból, a mint Gábornak
mondta, hogy az utolsó Illésyt el kellett temetni.
— Hát László nem Illésy ? — kérdezte jósá
gos mosolylyal Gábor.
— Igaz, igaz, — tért magához Mari néni és
Lászlóhoz ment, azt forrón megölelte — még van
remény, — mondta — hogy László valamikor
visszaállítja a család fényét. De te, te Gábor bol
dog lehetsz, hogy te adsz fedelet Illésy Lászlónak;
és elérzékenyedve tette hozzá: te nagyon jó fiú
vagy azért Gábor.
— Még mi nem Mari néni ? — szólt hevesen
Gábor — én csak a kötelességemet teszem; de
menjenek már lenyugodni, a kis László már álmos.
S mikor mindenki elcsendesedett, Mari néni,
a kis László, a mesterné és Iluska, mind elpihen
tek a békességes födél alatt, Gábor bevonult az
ő régi kis kamrájába, ott a műhely mögött és elő
vette a bibliát, a miből már régen nem olvasha
tott, pedig a lelke már úgy vágyott utána, ki
nyitotta s elkezdett belőle olvasni s szemei ezeken
a sorokon akadtak m eg:
Boldogok, a kiknek szivük tiszta,
Mert ők az Istent meglátják.

Hang a szomorú időkből.
Egy költemény, inkább buzgó egyházi ének,
a melyben egy kínokkal kiizködő lélek panaszkodik
Istenének. Titkos kamrájába zárkózva sirt és imád
kozott az egek Urához szabadulásért, énekét bele
írta aggodalomtól reszkető kézzel egy kis könyvbe
s erre a könyvecskére 200 esztendő múlva rábukkant
nagyérdemű és fáradhatatlan tudósunk, Thaly Kálmán.
S a mint olvasgatta a könyvecskét, mindinkább
megbizonyosodott, hogy annak a korszaknak leghivatottabb költőjét fedezte föl s hogy ez a költő
egy n ő : Petröczy Kata Szidónia.
Róla már többször írtunk, ismertettük életét,
rajzoltuk buzgóságát. Több szép vallásos költeményét,
énekét is bemutattuk, most megint közlünk egyet.
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Az Isten igaz anyaszentegyházának üldözését írja
le benne eleven színekkel: az igének s a Megváltó
érdemének megutálását, a képmutató, ön érdemükkel
kérkedő szolgák dölyfösségét, a csábítást s lélekhalászatot, templomaink s lelki tanítóink gyászos
sorsát. „Tapsolván örülnek a mi siralminkon“ —
írja szomorúan a költő. Nagyon tanulságos egy
ének, mert eszünkbe jut, hogy derék őseink mennyit
szenvedtek vallásukért, még sem tántorodtak meg
hitükben. És a mi korunk? Ma üldözések nélkül
hitvány csábításra hányán eladják lelkűket. Hitük
olcsóbb mindennél a világon, eladják bármily potom
áron, csak vevő akadjon. Szégyelhetik magukat a
régiek előtt, — de tanulhatnak is tőlük, igazi
buzgalmat, igazi hűséget.
Végül megjegyezzük, hogy e szép és érdekes
éneket Thaly Kálmán tudósunknak egy könyve
nyomán közöljük:
Oh irgalmas Isten, ki vagy te népednek
Oltalmazó atyja igaz híveidnek,
Látod mindenfelől ellenünk mint jönek
Szörnyű ragadozó
Juh ruhába járó
Farkasok, s elnyelnek.
Ha te nem segítsz: mi meg nem állhatunk,
A lelki vakságra szörnyen tántorodunk,
Reánk agyarkodó fogoktul rettegünk —
Jaj, ne hagyj elvesznünk
E s kétségbe esnünk,
Jövel segítségünk!
Föltették magokba, hogy eltöröljenek
E z földnek színéről, semmivé tegyenek,
Lelkünk isméretén is urak legyenek,
Emberi találmánt,
K it szent Lelked utált,
Vélünk hitessenek.
Tiltják és csúfolják a te szent igédet,
Utálnak, kik tisztán tiszteljük nevedet,
Véred hullásával nyert szent érdemedet
Megvetvén, üldözik.
S arra kínszerítik
Az te híveidet.
Más közbenjárókat keresnek magoknak,
Jótéteményekbe igen bizakodnak,
Szerelmes Jézusom veled nem gondolnak,
Kezek munkájának ;
A z kőnek és fának
Térdet fejet hajinak.
Népednek pásztori a te házaidbul
Kiüzettettenek te szent templomidbul,
J a j nincs maradások, űzetnek egy helybill
Másra, 8 megölettek
Sok vért kiöntötték
A z te híveidből.
Tapsolván örülnek az mi siralminkon,
Keményül kőszivek nyomoruságinkon,
É s hatalmaskodnak minden javainkon,
Megszűnt az énekszó,
Hallatik csak jajszó
Az mi utcáinkon
Sehol nem maradhat te néped békével,
Akárhová menjen, de ők sietséggel
Ottan feltalálják s nagy veszedelmével
Újabb praktikákkal.
Kigondolt csudákkal
Fogyatják s fegyverrel.

77

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Elcsaljak s csábítják az gyenge hitüket,
Rabság alá vetik azoknak lelkeket
Új találmányokra hajtják szegényeket,
Az csak kívánságok,
Hogy gyűljön jószágok,
Töltik szekrínyeket.
Te szent igéd helyett miként kereskednek
Jövendő bűnöket pénzért elengednek,
Tiltják az Szen t-írá st: kiből mint higyjenek
Meg ne tanulhassák
S végét ne szakasszá,k
0 jövedelmeknek.
Tiszta élet színe alatt ím m int élnek:
Fajtalan tobzódók, Istentől nem félnek;
A z szent házasságot tartják nagy véteknek
S, tiltják, példát adnak
Ok az hallgatóknak
S nincs tilalma ennek.
Oh szerelmes A ty á n k ! essék meg te szíved,
Látod ez ínséget, kit szenved te néped
E s jusson eszedbe igaz Ígéreted,
M ondván: ne félj népem —
Pokol kapuja sem
Állhat meg ellened!
H ívunk segítségül az mint parancsoltad:
Oh ne hagyj elesnünk s hitünket támaszszad
Erősítsed kérlek, hogy az mint meghattad:
Tenned reménljünk
8 azoktul ne féljünk
A z kik nem árthatnak.
Mert nem ölik meg az halhatatlan lelket,
H a kínzások által próbálják az testet:
Feltámasztja Isten s ad örök életet
A z sok j a j szó után
Üdvösségnek utján.
Megvigasztal minket — Ámen.

A te hited meggyógyít tégedet.
(Lukács 17. 19.)

Mely édes vigasztaló szó e z ! Nem adnám az
egész világnak gazdagságáért. Miképen lehet az, hogy
a hit gyógyít meg? Avagy Jézus nem segít-e?
Segít, de ő az ő dicsőségét és nagyságát a hithez
kapcsolja. Mintha a gazdag ember a koldusnak
aranyat adna a kezébe és azt mondaná: íme a te
kezed meggazdagított téged. Isten az ő jótéteményit
nem magának, sem jóvoltának, hanem a mi hitünknek
tulajdonítja, hogy így megismerjük, valahányszor
meg nem nyerjük, a mit kérünk, a mi nélkül szűköl
ködünk is, akkor nem ő benne, sem az ő jóvoltában,
hanem a mi hitünkben vagyon fogyatkozás. A ki
nem hiszen, az kételkedik és bizonytalan abban,
hogy isten megadja-e avagy nem. Az olyatén nem
nyeri meg, a mit kér. (Jakab 1. 7. v.). Midőn egy
embernek edény van kezében és azt veszteg nem
tartja, semmit nem tölthetni abba, ha szintén az
ember örömest akarná is, mert földre ömlik mellette
és oda lesz. Isten sem akarja az ő jó voltát és
szerelmét hiába kiönteni, hogy el ne veszszen. A
mint hiszesz, úgy lesz teneked. Isten szava nem
marad puszta szó, a midőn azt a mi hitünk erősen
megfogja, hanem valóság válik belőle. Isten eledelt
ígért néked a drágaság idején, higyj és nem éhezel.
Ha kenyér nélkül szükölködöl, még a köveknek is
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8. sz.

szegény tanulók nyernek el, kiknek szülei a pozsonyi
egyháznak nagy szolgálatokat tettek, de ilyenek
híján bármely más ev. vallású jó tanuló is elnyer
heti. A kedvezményes fizetési fokozatokban külön
ben csak az ev. és ref. vallású tanulók részesül
hetnek. Minden nem ev. vagy ref. vallású és minden,
a lyceumba először beiratkozott tanuló valláskülönb
ség nélkül csak a teljes, havi 60 koronás fokozatba
vehető fel. Valamennyi tanuló természetesen egy
forma ellátást kap tekintet nélkül arra, mennyit
fizet. Hogy az intézet berendezésével és szellemével
jobban megismerkedjünk, figyeljük meg egy napi
életét. Nyáron 1/íQ-kov csenget a heti belső inspecA pozsonyi ev, lyceum internátusa. tor (valamelyik senior), mire megelevenedik a máso
dik emeletnek mind a tizenkét hálója. A senior és
(Képpel.)
consenior költögeti a még húzódozó társát. Bemen
1901 szeptember 5-én nyílt meg a pozsonyi nek a külön mosdóba s a friss víz végleg lemossa
evang. lyceummal kapcsolatos internátus. Megterem arcukról az álmosság jeleit. Öltözködnek ; 6 órakor
tője áldott emlékű Giinther M. Vilmos. A lyceum megint csenget a belső inspector. Ekkorra már
közvetlen szomszédságában emelkedik a hatalmas, mindenkinek el kellett készülnie, a második emelet
kétemeletes palota, mely 122 jóravaló lyceumi tanuló üvegajtót becsukják, már oda nem szabad vissza
nak ad otthont. Nem a nyerészkedés vágya, hanem mennie senkinek. Lenn az első emeleti dolgozókban
az idegenből idekerült szegény tanulók testi-lelki 7 8 -ig mindenki a maga külön íróasztala mellett
jóléte vezette Giinthert és az egyházközséget az készül a napi leckére. A rendre és csendre az alintézet megalapításánál. A magukra hagyott, sze prefectus és a seniorok ügyelnek fel. 728-kor rendben
gény tanulók támogatás híján sokszor egészség lemennek a földszinti tágas ebédlőbe, imádkoznak
telen, sötét hónapos szobákba húzták meg magukat; s megreggeliznek. A reggeli kávé vagy tej süte
akárhánynak napi eledele az az ebéd volt, a mit ménynyel, kinek mi tetszik. Időközben megjelent
az alumneumban vagy convictusban esetleg ingyen az intézet orvosa; a ki valami baját érzi, elmegy
élvezett. Felügyeletről, esetleg vezetésről is ilyen a betegosztályba s ott megvizsgálják. A ragályos
körülmények között természetesen szó sem lehetett. beteget elszállítják az evang. vagy az államkórházba.
E bajokon akart gyökeresen segíteni az intézet 3/48-kor rendbe átmennek a lyceumba az előadásokra,
alapítója a nélkül, hogy a szegény tunulót túlsá melyek rendesen 1-ig tartanak. A ki előbb jön haza,
gosan megterhelné. Óvatos körültekintéssel és bölcs otthon a dolgozóban vagy szép időben az udvaron
számítással felhasználta e célra az alumneum és foglalkozik tanulmányaival. Egy óra után rendben
convictus alapítványait; különböző fizetési fokoza lemennek az első emeletről az ebédlőbe, imádkoz
tokat állapított meg, hogy a tehetősebb így is segítse nak, úgy költik el az ebédet. Velük együtt ebé
a szegényebbet, a ki viszont némi munkával járul delnek a bejárók is külön asztaloknál. Ebéd után
hozzá az intézet fentartásához. Az internátus növen ki sétálni megy, ki otthon marad az első emeleti
déke minden jóravaló lyceumi tanuló lehet vallás- nagyteremben, vagy az udvaron. Az alsó osztály
különbség nélkül. Felveszi a lyceumi tanári kar beliek hetenként kétszer mennek sétálni a senior
ajánlatára az iskolai tanács, illetőleg az egyház- felügyelete alatt, a felső osztálybeliek pedig három
község.
szor. Ebéd után megnyílik az iroda is, tódulnak
Nem afféle javítóintézet tehát, a hol a minden be, ki tintáért, ki tollért, papirosért stb., mert
ünnen kicsapott diákkal tesznek még egy utolsó minden tanuló minden író- és rajzeszközét a főpróbát. Az ilyent fel sem veszik. Az intézet élén prefectustól kapja. Mindenki cédulára írja fel, a
áll a főprefectus, a ki rendes tanára és az alpre- mit kér, ezek a cédulák sokat mesélnek! A VI.,
fectus, a ki helyettes tanára a lyceumnak. Ők ket- VII., VIII. osztálybeliek ezalatt amúgy kurucosan
ten vezetik és gyakorolják a felügyeletet a meg vitatkoznak lenn a földszinti társalgóban cigaretta
állapított szabályzat értelmében s eljárásukért fele füst mellett a politikai helyzetről, az „átkos bécsi
lősek a lyceumi tanári karnak és iskolai tanácsnak. kézről“, mert természetesén övék az ország gondja;
Mind a kettő benn is lakik az intézetben. vagy billiárdoznak, sakkoznak. Künn az udvaron
A felügyelet terhét megosztják velük a seniorok már javában foly a tekejáték, mert két pálya is
és conseniorok. Van 12 senior és ugyanannyi con- van. Van is elég baja a heti külső inspectornak,
senior. Mind felső osztályú, jó magaviseletű, szor míg beszedi mindenkitől a 4 fillért. Az internátus
galmas tanulók. Egy-egy seniorra és conseniorra külső területén ő a rend őre.
10 növendék esik. A senior havi 16 koronáért kap
A lyceum udvara is nyitva van számukra, ott
teljes ellátás, a consenior is rendesen kedvezményt is labdáznak, tornáznak. Félötkor rendesen kipirult
élvez. De azért természetesen olyan tanuló is lehet arccal jelennek meg az alsó osztálybeliek az ebédlő
senior, a ki nem élvez kedvezményt, ha egyébként ben uzsonára, látszik arcukról, milyen jóízűen ját
megfelel. Kedvezményes fizetési fokozat a seniorin szottak. S ha útközben valamelyik vetetlenül meg
kívül a havi 22 és havi 30 koronás, a fentartó pillant egy papir-gombócot vagy kövecskét a földön,
egyházközség áldozatkészségéből van 4 teljesen egyet rúg rajta ; uzsona után a dolgozókba mennek,
ingyenes hely, melyet első sorban olyan jóravaló, előszedik, rendben maguk elé rakják a könyveket,

kenyerekké kell változniok. Ha nem úgy van a
dolgod, a mint szeretnéd azt a te hitetlenséged
cselekszi. A hitben gazdagság vagyon, a hitetlenség
ben szegénység; a hitben mennyország, a hitetlenség
ben pokol. A hit mindent megad néked, a hitetlenség
mindentől megfoszt. Ha keserves napokat élsz, ne
a te jó Istened ellen zúgolódjál, hanem a te kemény
szívednek hitetlensége ellen. És ha jóra fordul
sorsod, istennek háláld meg, mert az ő jóvolta
munkálja, neveli, áldja és koronázza meg a te
hitedet!
Sz. F. I.
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mert ötkor kezdődik a dolgozás s tart 7-ig. Vacsora
után 8-ig szabadok, 8—9-ig megint 'tanulnak. 9
után a nagyteremben van egyházi ének, a főprefectus imádkozik s mindenki felmegy a hálóba
aludni. Ha valakinek napközben ruhára, fehénemüre
van szüksége, ebéd után ‘/a 3-ig felmehet a padlásra
a ruhatárba s a ruhatárosnő kiadja neki. Ez a napi
rend, mely télen annyiban változik, hogy reggel
6-kor kelnek fel, többet tartózkodnak az épületben
szabad idejükben is, de a mint megnyílik a lyceum
udvarán a jégpálya, van már mulatságuk. Havonként
minden internátusi növendék legalább egyszer meg
fürdik a külön erre berendezett fürdőben. Szabad
napokon, szép időben Pozsony gyönyörű vidéke elég
alkalmat nyújt az együttes kirándulásokra is s a
Zergehegyen engedélyezett egy pohár sör zajos
jókedvre hangolja az ifjakat.
Sok ellenségük van az internátusoknak; azt
mondják, hogy megakadályozzák a gyerek szabad,
egyéni fejlődését; mások meg arra is hivatkoznak,
hogy az együttélés megrontja őket. A ki megfigyelte
egy intarnátus életét, aligha ad hitelt azoknak az
érveknek. A felügyelet még nem akadályozása az
egyéni fejlődésnek, egymástól pedig nemcsak rosszat,
hanem jót is tanulnak a növendékek.

VEGYES.
A Tabitha-nöegylet május hó 10-én szer
dán délután V25 órakor a budapesti deáktéri
teremben tartja rendes évi közgyűlését.
A Luther-Társaság végrehajtó-bizottságaBudapesten, április hó 17-ikén Zsilinszky Mihály s
Horváth Sándor elnöklete alatt ülést tartott. A napi
rend előtt Scholtz Gusztáv üdvözölte az elnököt a
Társaság nevében legfelsőbb kitüntetése alkalmán.
Zsilinszky az üdvözlést megköszönve újólag ígérte,
hogy teljes erejéből dolgozik azon, hogy LutherTársaságunk egyházi életünknek továbbra is áldásos
tényezője és hasznos munkása legyen. A számvizsgáló bizottság jelentette, hogy az 1904. évi
számadást rendben találta, az 1905. évi költségelőirányzatot bemutatta. Kovács Sándor jelentést
tett Luther műveinek forgalmáról, egyúttal elő
terjesztette a II. kötet költségvetését, a mit a
bizottság elfogadott. Majba Vilmos titkár az újab
ban sajtó alól kikerült kiadványokat mutatta be s
jelentette, hogy Payr Sándor „A Parlakyak négy
százados ároni háza“ című munkája a bírálók
kedvező jelentése alapján sajtó alatt van s még a
tavaszon elkészül. Kovács Sándor felhívta a Társaság
figyelmét a barcsi tömeges áttérésre. A bizottság,
hogy a mozgalmat támogassa, a kiadványokból
több példányt bocsát az illetékes lelkész rendel
kezésére kiosztás végett. Végül kisebb folyó ügyeket
intézett el.
A Káldy-család. Dunántúli evang. családaink
dísze volt hajdan. Alispánokat, követeket adott a
vármegyének, felügyelőket egyházunknak. Kerületi
felügyelő kettő akadt köztük: Káldy József (1824 —
1825) és Káldy Gyula (1883—1888). A múlt szá
zad végén a családfa azonban hervadásnak indult.
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A nagyműveltségű apát rövid idő múlva az egyet
len fiú, József is követte a sírba, fiatalon, korán.
Azután sorban költöztek el a testvérek, Rupprecht
Lajosné szül. Káldy Terézia, Zámory Kálmánné
szül. Káldy Ida. Elhúnyt özvegy édes anyja szemefénye, Káldy Gyula leánya, Maróthy Lászlóné is,
árvákat hagyva maga után. A szegény özvegy
úgy maradt, mint a megszedett szőlőtő, de a csa
lád régi hagyományát, híthűségét, egyházszeretetét,
ma is őrzi boldogult férje egyetlen élő testvérével,
Káldy Ottiliával, a ki az ősi fészekben, Tompaházán
lakik. Minden protestáns ügy hirdeti buzgóságukat
s áldozatkészségöket. Most is lijabb alapítványuk
ról érkezett hír. A pár év előtt elhúnyt Zámoryné,
a kinek áldott jótékonyságáról a budapesti országos
prot. árvaház is ékesszólóan beszél, 4000 koronát
hagyott családjának új sírboltra. Mivel sírboltra
szükség nincsen, a Káldy-családnak még élő tagjai
ez összeget örök sírbolt alapítványul felajánlották
a káldi küzködő leányegyháznak. A kamatok harmad
részét a gyülekezet kezelés és fentartás fejében
kapja; 2/3 részét pedig tőkésíteni kell mindaddig,
míg a kamatokból 4000 kor.-nyi tőke össze nem
gyűlt. Ez az összeg a káldi egyház korlátlan tulaj
dona lesz templomi és iskolai célokra. Az eredeti
tőkét tovább is ugyanazon a módon kell kezelni.
Mivel Maróthy László, míg él, a sírbolt gondozást
magára vállalta, a gyülekezet minden ellenszolgál
tatás nélkül megkapja az összes kamatokat s így
idővel szép vagyonhoz jut ez alapítvány révén.
Maróthy László, a ki igazán beleillik az emelkedett
gondolkodású nemes családba, r. katli. vallása
dacára, folytatja az ősök egyházépítő munkáját.
Feledhetetlen neje, Káldy Ida halála évforduló nap
ján a kőszegi leányiskolánál tett alapítványa növe
lésére 200 koronát küldött a kemenesaljai esperes
hez. Ez összeggel az alapítvány 1400 koronára
emelkedett. Ez az adomány egyenlőképen hirdeti
az elkötözöttért viselt igazi, méltó gyászt s az itt
maradt férj gyengéd kegyeletét. A ki annyit vesztett,
legalább azzal enyhíti fájdalmát, hogy a keresztyén
női erények veteményes kertjét, a kőszegi iskolát
karolja fel szeretetével, ily módon elősegíti oly
tiszta keresztyén női jellemek fejlődését, a minő
elköltözött hitvese volt. Meghatva állunk meg e
nemes családfa életének minden kis jelénél südvözletünket küldjük a nagy matrónának, a ki
hanyatló évei dacára Cobor Erzsébetként állandóan
éleszti a jótevő lángot drága szerettei között.
Jákfa s Terestyénfa (az Uraiújfalui gyülekezet
filiái Vasmegyében) egyesülten népiskolát szerveztek.
A múlt évben építették fel a csinos tanítói lakást
és tantermet, a mely épülethez a telket szintén pénzen
vásárolták. A vétel és az építkezés nagy áldozatokat
követelt a hívektől. A tanítói javadalomhoz az állam
szép összeggel járul, mely nélkül e tanítói állomás
létre nem jöhetett volna. Dicséretet érdemel az eddigi
anyagyülekezet (Uraiújfalu) híves készsége is, melylyel
filiáinak ezen elválását nemcsak, hogy meg nem
nehezítette, hanem elő is segítette; magára vállalván
a filiák által eddig viselt iskolai terheket. Otven kis
tanulónak nyujtatott ezáltal alkalom, hogy sajátfalujában találhassa fel a tudomány forrását. Folyó április
hó 9-én avatta fel az esperes ezen új iskolát. Nyom
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bán utána az uraiújfalui lelkész iktatta hivatalába
az új tanítót, a ki szép beszédben köszönte meg a
feléje hajolt bizalmat és fogadta, hogy hű munkása
lesz az Úr szőlőjének. Mivel az érdeklődőknek nagy
számát, kik a két községből és a szomszéd községekből
sereglettek össze, a 60 tanulóra épült tanterem be
nem fogadhatta, az ünnepély az iskola udvarán
folyt le. Az ünnepély után a vidéki tanítók, lelkészek
és felügyelők Sarródi, az uraiújfalui gyülekezet fő
gondnoka házánál barátságos beszélgetésre s számos
felköszöntők által fűszerezett ozsonnára gyűltek
egybe, a mit csak azért említek fel, mivel a vendégszerető házigazda s áldozatkész egyháztag azt az
összeget, a melyet a leányegyház vendégeinek el
látására megszavazott (úgy tudom 50—60 koronát)
ő vissza ajándékozta a gyülekezetnek harmoniumalapra, melyet az esperes a hívők megerősítéséért
és a felavatási cselekvényért neki felajánlott tisztelet
díjjal szaporított. Harmoniumra a többi tanszerek
mellett, melyek még teljesen hiányoznak, nagy szük
ség van, nemcsak az énektanítás céljából, hanem
azért is, mivel a tanító fel van hatalmazva, hogy
vasárnaponkint délután könyörgéseket tarthasson.
Próbaszónoklat. Húsvét hétfőjén a Deák-téri
ev. templomban Geduly Lajos újpesti lelkész tar
totta próbaszónoklatát, mely a hallgatóságra — a
mely az egész templomot megtöltötte — igen jó
benyomást tett. Este azután közvacsorát rendezett
az egyháztanács vezetősége a jelölt tiszteletére.
Protestáns esték. Pozsonyban ápr. 15-én volt
a böjti cyclus utolsó estéje. Felolvasott Kovács
Sándor theol. akad. tanár a XVIII. századi protestáns
egyházi életről. Felolvasása egy részlet az Athenaeum
sajtó alatt levő új egyháztörténetéből. Perjéssy
Steiner Paula k. a. Liszt Magyar rhapsódiáját játszotta
zongorán s végül Masznyik Endre dr. köri alelnök
tartalmas beszéddel berekesztette a felolvasásokat
s megható szavakkal utalt a közeledő nagy ünnepekre.
A theol. énekkar Rákóczi F. imádságát s a Stabat
Mater dolorosát adta elő.
Választási hírek. Lónyabányán folyó hó 9-én
iktatták be Svehla Géza volt zólyomi esp. segéd
lelkészt hivatalába Frenyó Gyula szentpéteri és
Ferency Samu losonc-tamási lelkészek. A népes
és nagy kiterjedésű vadosfai articularis gyülekezet
• lemondott lelkészének, Laucsek Jónásnak utódául
ennek fiát, László Miklóst jelölte egyhangúlag.
Református lelkészválastás. A Budapest
józsefvárosi lelkészválasztás f. hó 18-án éjfélkor
fejeződött be. Megválasztatott dr. Szabó Aladár
theol. tanár 476 szótöbbséggel Juhász László, ref.
s.-lelkészszel szemben.

Pályázat
a budapesti ág. hitv. ev. polgári leányiskolánál
üresedésben levő rendes tanítói állásra.
Pályázhatnak oly ág. hitv. ev. polgári iskolai
tanerők, kik a nyelv és tört. tudomány szakcsoport
tárgyainak tanítására képesítéssel bírnak. Javadal
mazás : a Ill-ik fokozatban 2000 korona, 600 kor.
lakpénzzel; a Il-ik fokozatban 2400 korona, 720 kor.
lakpénzzel; az I-ső fokozatban 3000 korona, 900
kor. lakpénzzel. Az illető három évi szolgálat után
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előlép a 111-ik fokozatból a II. fokozatba, további
négy évi szolgálat után az I. fokozatba és ettől
számított további öt évi szolgálat után nyeri az I.
évötödös pótlékot (200 kor.), a melyek azonban
1000 koronán felül nem emelkedhetnek. Kellőleg
felszerelt kérvények f. évi május hó 7-éig Falvay
Antal igazgatónak (IV. Budapest Deák-Ferenc-tér
4.) nyújtandók be. Az állás szeptember 1-én el
foglalandó.
Dr. Haberern Jonathán Pál,
iskolai II. felügyelő.

Pályázat
a budapesti ág. hit. ev. népiskolánál üresedésben
lévő kézimunka tanítónői állásra. Pályázhatnak nép
iskolai képesítéssel bíró ág. hit. ev. tanítónők.
Kötelesek az elemi leányosztályokban hetenkénti
10 órában kézimunkát tanítani, a leányosztályokban
esetleg helyettesíteni és administrativ irodai teendők
ben segédkezni. Javadalmazás: Évi 1000 kor. fizetés
200 kor. lakpénzzel és 100 kor. évötödös pótlékkal.
Kellőleg felszerelt kérvények f. évi. május hó 7-éig
Falvay Antal igazgatóhoz (IV. Deák-Ferenc-tér
4.) nyújtandók be. Az állás szeptember elsején el
foglalandó.
Dr. Haberern Jonathán Pál,
iskolai II. felügyelő.
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