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Óh én két szemeim .. .
Oh én két szemeim, ti az Úrra nézzetek,
Hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhígyjétek,
A z ő nagy szerelmét, hozzám hív jóvoltát
Örökké hirdessétek!
Uram, meg ne utálj engemet haragodban,
Ha immár bévettél szent irgalmasságodban.
Kérlek, el ne fordítsd orcádat én rólam,
Vígy bé szent országodban!
Megfoglak tégedet az én igaz hitemmel,
Reád támas7Áodom erős reménségemmel,
Es el nem eresztlek, a míg meg nem hallgatsz,
A z én lelki kezemmel.
Oh mennybélí Isten, te vagy én reménségem,
Te erős kezedben vagyon én ellenségem.
Ott vagy te Úristen, én nagy bátorságom,
A hol nincs menedékem.
Taníts meg engemet te igaz utaídra,
Hogy szerinted járjak, tökéletes Jehova,
Tartóztasd meg kérlek én ellenségímet,
Hogy ne sértsék fejemet.
Ne csüggedj én lelkem, ne bocsásd el magadat,
E l még te Istened, bánatodból kiragad,
Gondot visel rólad, a ki benne bízik,
Soha nem csalatkozik.
(1548.)

Pap B en ed ek ,

Jézus mennybemenetele.
És lön mikor megáldaná őket,
tőlük elszakadván felvitetik vala
mennybe.
Luk. 24, 51.

A feltámadott Úr mintegy negyven napot töl
tött még a földön. E napokra estek az ő meg
jelenései és utolsó intézkedései. Kilenc ízben je 
lent meg híveinek. Legutólszor több mint ötszáz
atyafinak egyszerre — óda fent a kies Galileában.
Akkor aztán meghagyta; tanítványainak, hogy Je
ruzsálemben várják meg; az Atya ígéretét. Mert ő
neki immár válnia kell fölük.
A tanítványok — számra tizenegyen — úgy is
cselekedtek. Elmentek a szent városba és ott szív
szorongva lesték, várták Izráel reménye beteljese
dését. Ép együtt voltak akkor is, mikor Jézus
egész váratlanul még egyszer és utoljára búcsú
zéra megjelent közöttük.
Szinte csalódott s levert lélekkel fogadták.
Hiszen újra egyedül és üres kézzel jött hozzájuk.
Ok az Atya ígéretét: a Messiással az országot
várták és az ő királyuk és királyi országuk csak
nem akar eljönni!
Nem is tudták immár szó nélkül megállni a
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dolgot. Szinte kételkedő türelmetlenséggel kérdik :
„Uram! avagy nem ez időben építed-é meg Izrael
nek az országot ? “
Jézus feddve nyugtatja meg ők et: „Nem a ti
dolgotok az időket tudnotok és az alkalmatossá
gokat, melyeket az Atya a maga hatalmában helyheztetett. Mindennek be kell teljesednie, a mik
megirattak Mózes törvényében, a Prófétáknál és a
zsoltárokban én felőlem. “ De nem úgy, a mint ti
gondoljátok azt. Ti a külsőre és a láthatóra s
nem a belsőre és a láthatatlanra gondoltok. Az én
országom nem e világból való s nem úgy jő az
el, hogy ember eszébe vehetné. Csak várjatok; —
néhány nap és mindent megértetek. „Vegyétek a
Szent-Lélek erejét, minekutána eljövend reátok és
lésztek nékem tanúim Jeruzsálemben is, és egész
Júdeábán, Samariában és e földnek mind végső
határáig.0
Igen, — Lélek száll belétek és erő. Felöltöz
tettek mennyei erővel és hirdetni fogjátok az evangeliomot, a megtérést és bűnösnek bocsánatját
Jeruzsálemtől elkezdve minden népek között és
majd meglátjátok, hogy bételjesedik az Atya ígé
rete, megépül a hívő szívekben látatlanul az Isten
nek örökkétartó országa, megépül az én király
ságom !!
Mert ki előttetek áll és közöttetek vagyon —
nem elmúlandó, földi test az immár, hanem maga
a megelevenítő Szellem ! És e Szellem Úr és Ki
rály, ámde urasága és királysága, egyszóval országa,
a mennyeknek országa ide lent a földön.
Meg akartok mindenről győződni ? Ám jertek
utánam. Ez a hajlék, ez a kőből csinált falaktól
bezárt hely, nem ; maga ez a látható világ is igen
szűk énnékem. Áz én trónom Dávid király jeruzsálemi székénél sokkal magasb pontra, fent, fent,
felhők fölé helyheztetett!
„Kivivé hát őket Betánia felé az Olajfák he
gyére."
Óh ez a hely nagyon ismeretes volt már ő
előttük — és emlékezetes. Épen azért viszi oda
őket. A hol egykor, nem is oly rég, vívódása,
szenvedése, teste, lelke remegése s gyötrődése
alatt ama sűrű sötét éjnek vadján szemük bezá
ródott és elaludtanak a csalódás és szomorúság
miatt, ott akarja szemüket megnyitni, hogy az éjre
nappal, a sötétségre világosság derüljön fel és ők
emez örök világosságnál meglássák a felettük meg
nyilatkozott eg et!
Lassan-lassan, de mind feljebb emelkedtenek.
Már ott állanak a hit hegyének legmagasabb csú
csán. Ok még nem mehetnek feljebb, ámde Jézus,
hitük fejedelme, Uruk és királyuk immár feljebb
mehet: bemehet a maga dicsőségébe az egek
egébe. És be is megy.
Végső búcsút vesz a földtől, kiben immár
semmi földi sincsen. Utolsó szava nem is szó, ha
nem egy sokatmondó néma cselekedet: a Szellem
áldása. „Felemelvén kezeit, megáldá őket."
Á ldás! Oh igen. Áldás volt testbejövetele,
áldás az egész élete, áldás a halála, áldás a fel
támadása, áldás búcsúzása i s ! És az is marad
mindörökké ! Miként a nap, úgy árasztja 0 is,
hitünk eme fényes napja szíveinkre kegyelmének,
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szellemének életadó örömsugárait mind a világnak
végezetéig.
Mert ő útját immár nem lefelé, le a sírba, az
enyészet, hanem felfelé, fel a mennybe, az örök
élet, a dicsőség helye fölé vette. „Lön ugyanis,
hogy mikor megáldaná őket, tőlük elszakadván,
fel vitetik vala a mennybe."
A tanítványok szent borzadással és mégis ön
feledett boldogsággal merőn nézik, nézik, a mint
emelkedik mind feljebb és feljebb. Fáj nekik a
válás, az a felhő, mely befogta és eltakarta őt
előlük, sötéten ráborúl az ő lelkűkre i s ! — de
titkon mégis csak örvendetes a szívük, hiszen tud
ják immár, hogy az a Jézus, kit ők Mesternek
vallottak, magának az Istennek a fia, ki hazatér
Atyjának házába, hogy az a Jézus a híveknek Ura
és királya, a ki bement a maga dicsőségébe. És
hogy — mint az angyal meg is mondá nekik —
„ez a Jézus, a ki oda felviteték a mennyországba,
a képen jő el, a miképen látták őt felmenni a
mennyekbe." Eljő dicsőségben és megalapítja itt
e földön az Isten országát, az ő királyságát. Eljő,
mint Szellem és szellemével meggyőzi ezt a vi
lágot !
Es ha nem is testben, lélekben ő velük: mi
velünk marad mind e világnak végezetéig 1
Es el is jött és az Atya Ígéretét beteljesítette,
midőn Pünköst napján Szent Lelkét a tanítványok
sziveire kitöltötte és országát: mennyországát meg
építette a földön.
Dr. Masznyik Endre.

A „leányasszony".
Irta: F ark as M ih á ly n é K e n e s s e y G izella .
(Folytatás és vége.)

Adáin úr éjjel-nappal nyájas, résztvevő arcot
látott ágya mellett, két szolgálatra kész kéz nyúlt
mindig feléje s mikor azokba a szelíd szemekbe
nézett, torkán akadt az istenkáromló kifakadás.
Lassankint derengeni kezdett előtte, mintha ebben
a leányban kincset bírt volna, a mit sohase tudott
érdeme szerint megbecsülni s már ez a beismerés
is jobbá tette őt s közelebb hozta lelkét az Isten
hez. „Megérdemelted volna, hogy fiú légy," dörmögte
egyszer, ennél többet ő már nem mondhatott.
Végeszakadatlan, kínos éjszakákon fakó gyertya
világ libeg-lobog a betegszobában; mintha csak
az útrakészülődő lélek szánalmas vergődése lenne,
alacsony zsámolyon ott ül a leány, térdén a Szent
írás. Abból olvas meggyőződéstől átmelegült hangon
enyhethozó igéket: „A kit szeret az Úr, megdorgálja,
megostoroz pedig mindent, valakit fiává fogad."
„A ki én bennem hiszen, ha meghal is, él.“ „Hol
vagyon halál a te diadalmad ? Hol vagyon koporsó
a te fullánkod? “ „Ha a halál árnyékának völ
gyében járok is, nem félek — Uram — mert te
velem v a g y !“ — s a beteg ember két száraz
keze a takaró alatt imára kulcsolódik.
Mikor a nagy óra elkövetkezett, Gerő Ádámot
készen találta. Istenével, önmagával kibékülve, nyu
godtan pihent a halottas-ágyon, melyet szerető
gyermeki kéz vetett.
Leányasszony eltakarittatta szépen a felesége
és a fia mellé. Márvány síremlékre nem tellett,
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de kezdve az ibolyán, míg csak egy elkésett katarózsa nyílik, el nem fogy a virág az egyszerű sír
keresztről.
Mikor rendbeszedte az üresen maradt házat,
és leakasztotta a gyászfátyolt is a tükör fölül, egy
korán vénült, ráncos arc nézett abból vissza reá,
és a fekete kendő szürkülő hajat takart.
Az élet javarésze lejárt, a kései függetlenség
nek immár mi hasznát vehette ? !
Dicséretére legyen mondva a fiúknak, mind
egyik kész volt őt magával vinni, hogy megoszsza
vele otthonát, de ő nem fogadta el egyiknek aján
latát sem.
Nem illenék én bele a ti cifra, városi életetekbe.
Hagyjatok csak engemet itt az ősi-házban, hadd
ápoljam a sírokat, míg majd magam is odakerülök.
Addig pedig még talán hasznára tudok itt lenni
valakinek.
És ott maradt és a mit föltett magában, bizony
megtartotta. A düledező hajlék az emberszeretet
nek menedékvára lett.
Egy kis árvaleányt fogadott magához, abból
istenfélő jámbor hajadont nevelt, megtanította bánni
tűvel, főzőkanállal, cifra hímet varrni a maga-szőtefonta kendőkbe, s mire az egyszerű kelengye
utolsó darabja is elkészült, mindig akadt kezefogója
a leányasszony neveltjének.
És új árvaleány is mindig akadt, a kivel leányasszony újra élűiről kezdhette irgalmas munkáját.
Mikor a jókedvű tél tündöklő jégcsapokkal
díszíti föl az öreg ház ereszét, azt hiszitek úgy-e,
hogy leányasszony egyedül gornyaszt a sutban és
örömtelen ifjúságára emlékezik, pedig ilyenkor van
csak nagy sokadalom ott az alacsony szobában. A mi
kis leány-gyerek van a faluban mind ott szoronkodik
ki széken, ki zsámolyon ülve, s a leányasszony
kézimukára tanítja őket. Köt, horgol az apraja, a
nagyobbja varr vagy szálat húz a vászonból és kimesterkéli szabályos öltögetéssel, közbe tréfa,
kuncogás, vékonyhangú nóta járja, leányasszony
mosolygó képpel jár közöttük. Egy-egy ügyetlenke
apróságot olykor a térdére emel, — rátekeri meredező
kis ujjára a pamutszálat s a szorosan bemarkolt
kezecskét kezébe fogva, úgy próbálja bevezetni a
kötés komplikált művészetébe. A kályha vállán
szépen sorba pedig sok-sok szép alma sül, — olykor
egyik-egyik szuszszanva fölreped és az édes lé
végig folyik az oldalán. A kis leány lopva odasandikál és sokkalta érdekesebbnek találja ezt a
kötésnél, s leányasszony nevet — ki mondja, hogy
nincsen mulatsága?
Mikor aztán kitavaszodik, kivonul a kertbe a
rakoncátlan kis sereg, s egyelőre több kárt, mint
sem hasznot téve megtanul salátát ültetni, zöldséget
vetni, virágot plántálni, van is azóta a mi falunk
ban kert minden kis parasztház udvarán.
Mikor pedig a gyümölcs érik, akkor elkövet
kezik a fiúk Eldorádója is.
Szedik, gyűjtik, hordják, takarítják, a nagy
kert fái osztják bőségesen, a májusi cseresnyétől
az őszi barackig van ott mindig érett gyümölcs.
A selejtese közprédára megy, a szépít a nagyobb
leányok segítségével megaszalja a leányasszony, hogy
rokonainak kedveskedjék vele és majd karácsonykor
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az iskolásgyerekeknek kiosztogassa. Finom, szép
befőttek is készülnek, hogy ha majd — Isten ne
adja — beteg lesz a környéken s bármit meg
kíván, az mind készen álljon a leányasszony kamarája
polcán.
Ódon tarsolyával karján ha megjelenik egy
házban, mintha a békesség lelke járna vele.
Mi adja az egyszerű nő ajkára azokat a meg
nyugtató szavakat, minőket a tudós hiába keresne ?
Mi ad nyomatékos tekintélyt igénytelen egyéni
ségének, vagy a meggyőződés ereje nagyobb az
ékesszólásnál, s a jóság már magában véve ha
talom ? !
Büszke, szép leány volt aHalász Magda,szerelembőlment hozzá az urához,de mikoraz megszegte iránta
a hitvesi hűséget, karjára vette a kis leányát és
haza ment a szülei házhoz, s erős fogadással fogadta
meg, hogy többet az ura küszöbét át nem lépi. Kérés,
rábeszélés, mind hasztalan, a megtért férj könyör
gése süket fülekre talált, úgy látszott minden időkre
föl van dúlva a családi fészek. Ekkor jött leányasszony és szelíd, de nyomatékos szóval beszélt a
megbántott asszony lelkére : „Megfogadtad az Isten
előtt, hogy holtig el nem hagyod. Hát így tartod-e
meg ? Micsoda szeretet az, mely megbocsátani nem
tud? A megsértett hiúság az csak a szivedben, a
mely ilyen nagy bűnre készt, hogy apátián árvává
tedd a gyermekedet. Jöjj és az Isten erőt fog
adni, hogy teljesíthesd kötelességedet!" És kézen
fogva visszavezette az asszonyt az ura házához,
békés egyetértésben élnek ma is.
Egy lelketlen csábító, mézes-mázos beszéddel
megvette egyszer a Bíró Péter anyátlan leányának
szivét, hogy vele menjen a nagyvilágba, aztán el
hagyta könyörtelenül. Zimankós téli éjszaka volt,
mikor a testben-lélekben megtört leány bebocsátásért
esdekelt a szülői-ház ajtaján, de a haragvó apa
átkozódva űzte őt el küszöbéről. Leányasszony be
fogadta és megengedte, hogy az ő tiszta hajléká
ban lásson napvilágot a bűn gyermeke. Mert a
legerényesebb nők tudnak mindig legelnézőbbek
lenni a mások botlásai iránt. Előkereste a fiókos
szekrény aljából a szinehagyott bársony térítőt, a
mely alatt őt magát és testvéreit vitték keresztelőre,
azzal takarta le váratlan kis vendégét s enmaga
járult vele a templomba. Az anyakönyvbe is beíratta
nevét mint keresztanyáét: „nemes Gerő Anna leányasszony" — megnézheti bárki. Akkor aztán —
karján a gyerekkel — egyenesen Biró Péterhez
köszöntött b e :
„Öreg ember, miért akarsz rosszabb lenni a
vadállatnál, a mely a saját kölykét legalább meg
védelmezi ? Nézd ezt az ártatlan kis férget, a ki
nem tehet róla, hogy a világra jött, — a te véredből
való vér, a törvény előtt is a te nevedet viseli, —
elengednéd-e pusztulni nyomorultul, míg te bőség
ben élsz? A mit az anya vétett, megbűnhődött
azért keservesen, szigorúbb biró akarnál lenni
gyarló ember létedre az igazságos Istennél, a
ki kegyelmébe visszafogadja a megtérő bűnöst. Ha
mi folt a becsületeden esett, tűrdd el alázattal az
örökkévaló szeretet nevében, könnyen viseli az el
a világ ítéletét, ki békességben él a saját lelki
ismeretével. Biró Péter, fogadd be megtérő leányodat,

ha nem akarod, hogy majd egykor te is hiába
kopogtass az örök irgalom ajtaján 1“ — Biró Péter
engedett s egy zokszóval se illette leányát. Szót
lanul tesz-vesz ez a ház körül, egyetlen útja csak
a templomba vezet. Annál hangosabb a kis gyerek,
— már a nagy ostorral cserdíteni is tud, mint
egy mókus úgy mászkál a fák tetején, — kincs
aranyért nem adná oda az öregapja! Maholnap
iskolába jár, de ott sem kell félnie, hogy csúfolkodva
tudakozza valaki az apja nevét, — mert hisz a
leányasszony keresztfia ő. —
Ilyen Istennek tetsző dolgokat mivel leányasszony — s mert csak az tölti be hivatását itt
alant, ki a maga szűkebb, vagy tágabb körében
valamicskével jobbá tette a világot, — óh be
sokan vehetnénk példát az igénytelen vénleánytól.
*

*

*

Mikor utoljára láttam leányaszonyt, verőfényes
tavaszi nap volt, menyegzői-pompában álltak a
fák, s aranyos méhek zömmögtek virágos ágaik
között. Ott üldögélt kedvenc helyén, a durván
összetákolt pádon a nagy diófa alatt, mely időrőlidőre az útra hullajtottá egy-egy száraz barkáját.
Jobbró-balról a virágágyakban most nyillottak
javában az illatos jácintok, reátartós tulipánok,
— vele szemben a nagy szilvafa tetején egy
gólyapár nagy kelepelés közben akkor szedte
rendbe fészkét. Igazi elragadtatás tükröződött arcán
s két keze mintegy imára kulcsoltan pihent fekete
kötényén.
„Jöjjön csak kedves asszonyom14, szólított meg
már messziről, — „nézze csak milyen gyönyörű
séges itt minden ! Még sohase voltak ilyen virágosak
a fák, s a jácintjaim mind duplát nyílnak az
idén. Nézze csak azt a tulipánt, vigyázzon ott egy
violára lép! — és mondja, látott-e valaha szebbet?
És a gólyáim is megjöttek az idén is, milyen jó
is hozzám az Isten, s milyen boldog vagyok én,
hogy e sok szépséget láthatom! “
Úgy éreztem, hogy köny szökik a szemembe
ez alázatos igénytelenség láttán, s lehajolva meg
csókoltam a leányasszony munkától érdes kezét.
Farkas Mihályné, Kenessey Gizella.

Györy Ilona.
(Képpel.)

Győry Vilmos leánya . . . Ki ne emlékeznék
erre a kedves névre, a melynek varázsából, meleg
ségéből a halála óta eltelt 20 esztendő semmit sem
tudott eltörölni? Az áldott lelkű lelkipásztorra, a
kinek nem volt egy falat nyugodt étele, egy csepp
nyugodt italja, egy óra nyugodt álma a híveihez
vonzó forró ragaszkodó szeretet miatt? A feled
hetetlen költőre, ki a lantot nem mulatságszerző szer
számnak nézte, hanem az oktatás, lelki nemesbülés
eszközének? Olyan nemes lélek volt ő, a ki gyö
nyörködni sem tudott másban, mint a mi szigorú
erkölcsi ítéletének tűzpróbáját kiállta. Reá is illik
az a szép mondás, hogy nem fakasztott egy mo
solyt, mely ne tanított volna, egy könyet, mely
jobbá ne tett volna bennünket.
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Győry Ilona Győry . Vilmos leánya. De nem
csak atyja neve révén jut e lapokra, ő maga i's
jogot szerzett százféleképen, hogy olvasóinkkal
megismertessük. Egyházunknak is, hazánknak is
büszkesége ő s munkája nyomán áldhatjuk azt az
egyszerű paplakot, a melynek fedele alól élte útjára
elindult. Serdületlen gyermek volt, a midőn az atya,
az erkölcsi támasz és kenyérkereső kidőlt. . . . Az
anya, az áldott jóságú papné, nagy Székácsunk
leánya, a nevelésben pótolta az atya munkáját is
s az az Isten, a ki kedvelt prófétájának hollóval
küldött eledelt, hű szolgája árváit sem hagyta gyámol nélkül. Fölnevelődtek mind — egy kivételével,
a ki atyját nemsokára követte — és pedig hasz
nos tagokká, A keresztviselés nehéz napjai elmul-

okos és hív szolgák példájára sáfárkodott velők.
Tanító lett egyik budapesti polgári iskolában és
iró, a legelőkelőbb lapok tisztelt s becézgetett
munkatársa. A tanítói és írói pályára egyiránt ma
gával vitte szívbeli jóságát, nemes gondolkodását
s azt a szeretetet, a mit odahaza érzett, megszapo
rítva árasztotta, sugározta ki közönségére. Szentül
hiszek abban, hogy a kik nyilvános pályán működ
nek, akaratlanul is olyanná akarják változtatni ezt
a „nagy“ világot, a milyen az ő „kis® világuk
„ otthon". A ki pokolból, a boldogtalanság, köl
csönös gyötrés kárhozatos tüzéből megy az élet
munkamezejére, — annak munkája akarata elle
nére is — áldatlan marad vagy pusztulás és átok
jár nyomában. A kinek viszont odahaza menny-

tak már, a gyász érzése kegyeletté enyhült, de a
család, mely a viharban közös fedél alá húzódott,
ma is együtt van ; az árvák embernyi emberek és
kifejlett egyéniségű nők lettek, de nem tudnak
elszakadni a közös fészektől, a hová az emlékek
sok ezer szála köti lelköket. Ott élnek együtt a
bálványozott édes anya feltétlen hatalma és oltalma
alatt. Mert bármilyen hatalmas urak, földi nagy
ságok, hírességek legyünk is, érhet olyan baj,
bánat, hogy jó l esik az édes anyai vigasztalás és
oltalom ; néha nem is keresünk megnyugvást más
hol (nem is találnánk), csak ott, az esztendők ha
gyományaitól megszentelt kezek árnyékában.
Ilyen tűzhelynél nevelődött Győry Ilona költővé,
íróvá s oktatóvá. Apui is, anyui is költő sarjadéka
s reá szállt mind a kettőnek a lelke. Ezt a gaz
dag örökséget nem ásta föld alá, hanem a bibliai

országa van, mosolyogva lép göröngytől-göröngyre,
plántál, segít s annak szemében a milliónyi emberi
ség sem egyéb egy nagy családnál, a melynek
minden tagját szeretnie kell. Az író és tanító hiva
tása lényegében olyan egyforma; amaz a felnőttek,
emez gyermekek leikébe hinti a magot, de mind
egyik munka csak akkor lesz áldott termésűvé,
ha szeretet diktálja a szót és szeretet vezeti a
tollat.
Alig múlt 16 esztendős, a midőn a KisfaludyTársaság megkoszorúzta egy fordítását. Byron angol
költőnek Káinját fordította le, pedig ez a költő
oly mély gondolkodó, hogy a legerősebb elméknek
is gondot adna tolmácsolása. Az első koszorú után
csakhamar jött a többi, írt verset, elbeszélést, for
dított és sikerei egyre nagyobbak, számosabbak
lettek. 1902-ben a kormány kiküldte Angolországba
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tanulmányútra. A nagy angol nemzet körében nem
töltötte az időt haszontalanul. Felolvasó körútra
indult; városról-városra, ezrekre menő közönség
előtt ismertette Magyarország földjét, népét, küz
delmes történetét. A becsületes angolság rokonszenve föléledt irántunk s alig akadt város, a hol
üdvözletét ne bíztak volna reá a küzdő, munkál
kodó nemes magyar nemzet számára. Egy skót
város polgármestere pedig felkérte, hogy a mint
saját hazáját, nemzetét megismertette Angolország
gal, az angol népet, földet, történelmet viszont
isjnertesse meg, a magyarral. A felhívás oly kedves
formában történt, hogy Győry Ilona szót fogadott
és , Skótországról szép darabot írt a budapesti
Uránia tudományos színháznak. Már másfél hónapja
adják estéről-estére zsúfolt házak előtt. Fejedel
mek, politikusok, hadvezérek nem tudják oly közel
hozni egymáshoz a népek szívét, mint ez a „ gyönge “
nő, a mi Győry Ilonánk.
Felolvasó útján ismerkedett meg férjével,
Ginever Arthur, londoni egyetemi tanárral, a kit
megragadott a hazája szerető, apostolkodó magyar
leány egyénisége. így angol asszony lett, de azért
megmaradt magyar leánynak, sőt a férje is meg
tanult a kedvéért magyarul. Az ő frigyökben mintha
a magyar és angol nemzet belső lelki rokonszenve,
frigye testesült volna meg. Isten áldása mind a
két szövetségen 1*
K. S.

Fel és alá.
Jákob, midőn az ő atyjafia elől bujdosnék,
egy éjszaka álmot láta. A föld és ég között lajtorja
állt, a melyen az Istennek angyalai fel s alá jártak.
Szép képe ez a Krisztus tisztének. Mint igaz
Isten és igaz ember közbenjáróvá lett Isten és az
emberek között, az eget és a földet ő magában
inegbékóltette. Alá és feljárt emberré létében és
mennybemenetelében. Szépen példázza ez álom a
keresztyén ember életét is. A mi keresztyénségünk
szüntelen fel és alá járás. Istenhez fel, felebarátunkhoz
alá. Istenhez hit által, felebarátunkhoz szeretet által.
Fölfelé szív! A te hited karjaival öleld át a gazdag
Jézust és sz ó lj: Enyém vagy te és a mi tied,
mind enyém az! Dúsgazdag vagy a te Jézusodban,
mert mindened van. Mutogassa ám a világ hitető
gazdagságát, mit törődöm vele ? Minden kincse egy
darab silány föld. A te kincsed drágább az égnél
és a földnél. A mit a világ ád, csak rész szerint
való, a mit Jézus ád, tökéletes. Amaz szomjúságot
szerez, emez szomjúságot olt. Amaz nyugtalanná,
emez csendessé teszen. Jézus nekem világosságom,
hogy el ne tévelyedjem ; üldözőim ellen bátorságos
fedelem és oltalmam; Ínségben táplálóm, a gyász
ban vigaszom, a halálban életem, a kárhozat ellen
idvességem. Jézusom van, másra nincsen semmi
szükségem, semmi óhajtásom. Benne mindent meg
találok. — Alá felé szív! Öleld át szereteted kar
jaival a szegény Jézust! Agyon éhezve, szomjuhozva,
szomorúan, mezítelenül és szegényen áll előtted
* Győry Ilona és férje képét a „Vasárnapi Ujság“
szívességéből közöljük s ezért olvasóink nevében a nyil
vánosság előtt is köszönetét mondunk.
Szerk.

8Z.

egy embertársad képében. Vájjon éhezni hagyod-e,
a ki néked mindennapi kenyeret ád és lelkedet
örökkévaló mannával táplálja ? Szomjuhozni hagyod-e,
a ki téged élet italával kínál? Vígasztalás nélkül-e,
a ki bánatod napjaiban eltörli-e a tekönyhullatásidat?
Mezítelenűl-e, a ki saját érdemébe és igazságába
öltözteté bűnös lelkedet? Számkivetésben bujdosni-e,
a ki a te számkivetésednek véget vetett és mennyei
örömébe hívott? Ne engedd, én szívem, hanem
fogd meg őt és szólj : Tied vagyok és a mi enyém,
mind a tied az. Megelégszik ő kevéssel is ; darabka
kenyér elég ételére, csepp hideg viz italára, kis
vászonszegély öltözetére; ha semmi egyebed nincsen,
a jó szót is szívesen veszi, csak kész, csak szerető
indulatodat lássa. Mindeneddel adósod vagy néki
és mégis jutalmat szán néked azért, a mit vele a
szegények képében cselekedtél. Csak az a hit
használaKrisztusban,mely aszeretet általszünetlenűl
munkálkodik. (Gál. 5, 6.). A hit út Krisztushoz, a
szeretet út felebarátunkhoz. A hit érzi Istennek
jóságát irántunk s a szeretet e jóságot tovább adja
embertársainknak. Minél gazdagabb, áldottabb a
hit, annál bővebb, adakozőbb a szeretet. Az igaz
keresztyén hasonlatos az olyatén fához, mely az
égben gyökerezik s a földre hullatja gyümölcsét.
Én Uram Krisztusom nevelj engemet tanításod
melegével, szerelmed harmatjával e te földi
kerted hasznos termőfájává, hogy gyümölcseimnek
gazdagsága tükre légyen az én belső életem gazdag
ságának, az én hitem erejének. Ámen 1
Sz. F. I.

JÓ KÖNYVEK.

Felhívás!
Az újtestementom kanonikus iratai mellett a
keresztyénség negyedik százada óta nélkülözzük az
apokryfus iratokat. Hogy ezeket a kánon meg
állapítása óta a katholizálódó egyház nemcsak hát
térbe szorítani, hanem egyenesen kiirtani igye
kezett, az az akkori viszonyok között az ő állás
pontjáról teljesen érthető*. Ma azonban az újszövetség
apokryfusainak az ismerete már nemcsak hogy
nem veszedelmes, hanem a kanonikus szent iratok
helyes méltányolásához és megértéséhez fölötte
hasznos, sőt nélkülözhetetlen. Az erről való meg
győződés indított engem arra, hogy az újtestamentomlioz tartozó apokryfáknak az eredetiből való
magyarra fordítást munkába vegyem. Néhány evan
géliumot már be is mutattam a Theologiai Szak
lapban. Azt hiszem, a magyar protestáns egyházak
jelentősége megkívánja, hogy az őskeresztyén hit
és szellem ama termékei, a melyek valaha az egyes
tartományok szent könyveinek, vagy legalább gyüle
kezeti építő iratainak gyűjteményeiben előfordultak,
magyar nyelven is hozzáférhetők legyenek. Ha
elegendő számú előfizető akad, szíves örömmel közzé
teszem az újtestamentomhoz tartozó apokryfáknak
bevezetéssel és magyarázatokkal ellátott fordítását.
A gyűjteménybe a következő apolcryfákat veszem fe l:
Héberek, Ebioniták, Egyptomiak, Péter evan
géliumának felmaradt töredékeit s más evengéliumi
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töredékeket; Péter prédikációját; Jakab és Tamás
elbeszéléseit ; Barnabás, Római Kelemen, Polykarpus
leveleit, a laodiceai levelet, Hermas Pásztorát, az
Apostolok tanítását (D idahé); Pál, János és Péter
cselekedeteit és Péter jelentését.
A munka októberben megjelenik. Terjedelme
23 ív körül lesz. Előfizetési ára 4 korona, bolti
ára valószínűleg több lesz.
Minthogy e munkát nemcsak a lelkészek és
theologusok, hanem az iskolák, azok tanárai és
tanítói, valamint az őskeresztyénség és annak
irodalma iránt érdeklődő minden művelt ember
haszonnal forgathatja, számítok a tömeges támoga
tásra. Tisztelettel kérem, hogy az előfizetés szándékát
velem, ha csak egy levelező lapon is, mi előbb
tudatni szíveskedjék.
Pozsony, 1905. március 1.
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610 párt osztott, 415 párt iskolás gyermekeknek,
195 pár posztó cipőt az öregek és felnőtteknek.
Karácsonykor ismét 37 fiút és 33 leányt látott el
új ruhával, 14 fiút 8 leányt új cipővel. Úgy mint
minden évben, a gyermekek most is a Deák-téri
elemi- és polgári iskolából, továbbá a fasori gymnasiumból és mint a vallástanárok ajánlottai, a kül
telki iskolákból kerültek ki. A pénztáros jelentése
szerint az egylet bevétele a belügyminisztertől ka
pott 1000 kor. és a fővárostól kapott 400 kor. ado
mánynyal együtt 9449'87kor. volt, kiadtak kenyérre
3598 kor., fiúruhára 406 kor., cipőre 2297 kor.,
női ruhakelmére 1000 kor., téli kendőre 150 kor.,
fűtőanyagra 140 koronát. Vagyon 87.000 korona.
Az egylet működése október 15-től április 15-ig
tart, a kenyérosztás november 1-től május 1-ig.
Ezen idő alatt minden szerdán délután 2— 6 óra
között a Deák-téri iskola üléstermében gyűlnek
Raff'ay Sándor,
össze a tagok s ott a szegényekre varrnak.
theol. akad. tanár.
Elnök és alelnök minden szombaton délelőtt
9 — 12 óra között a folyamodók felvételét észközlik, kérelmeit meghallgatják; e foglalkozás mellett
VEGYES.
novembertől kezdve személyesen osztják ki a sze
gényeknek a megszavazott kenyérkönyveket, cipő
Kitüntetés. Ő Felsége a király Sárkány Sá utalványokat és ruhaneműeket. A választmány tagjai,
muelt, a távozó bányakerületi püspököt a Ferenc a minden évben 200—300-ra menő új folyamodó
József-rend középkeresztjével tüntette ki. Ősz fő kat hajlékukban felkeresik, meggyőződést szerezvén
papunk érdemekben gazdag munkásságának méltó ínséges helyzetük igaz voltáról, megtudandó gyer
elismerése ez.
mekeik számát, nemét és korát, úgyszintéh miben
Közgyűlések. A bácsi egyházmegye jűn. 27-én
szenvednek legnagyobb szükséget, miről aztán a
Újvidéken tartja ezidei közgyűlését, mely egyúttal választmányi üléseken jelentést tesznek. Helyettes
tisztújító közgyűlés is lesz. Az esperes, felügyelő,
titkár minden szombaton néhány órára elmegy a
alesperes és másodfelügyelő megbízása lejárván, pékhez, a kenyér jó minőségéről és annak tisztes
az elnökség elrendelte a szavazást. Bácsban s több
séges kiszolgálásáról meggyőződni, ezáltal a szegé
egyházmegyében az alperest és másodfelügyelőt, nyek igazolatlan követelései és igazságtalan pana
mint az elnökség helyettesét a gyülekezetek választ szainak elejét v é v e ; a cipészhez szintúgy jár el
ják, tehát azt a módot alkalmazzák, a mit az időről-időre egy választmányi tag, itt is felügyelve
állandó elnökség választására rendel a törvény.
a rendes kiosztásra. Titkár az egylet vezetésénél
(E. A. 97. §.) Másutt az E. A. 87. §. m) pontjára
előforduló mindennemű Írásbeli dolgokat végzi,
hivatkozva az egyházmegyei közgyűlés gyakorolja úgymint folyamodványok Írása, kenyér- és cipő
e jogot. A kétféle joggyakorlat megszüntetését az utalványok kiállítása, a szegények nyilvántartása
E. A. revisiójától várjuk.
stb. stb., pénztáros az egyleti pénztár kezelésének
A Tabitha jótékony nőegyesület Budapesten ügyes-bajos dolgaival foglalkozik, eljár az ülésekre,
f..é. május hó 10-én tartotta évi rendes közgyűlését.
ott számot ad a pénztár állásáról és minden a pénz
Özv. Haberern Jonathánné elnök megnyitó beszéd tárral összefüggő ügyet elintézi. Végre rendes ülések
jében bejelentette, hogy az eddigi védnök, özv. Tisza
alatt elnök egyéb teendői mellett egy szabászné
Kálmánné hajlott korára való hivatkozással ezen segítségével kiszabja a varrásra szükséges ruha
tisztéről lemondott és megható szavakban méltatta neműt, alelnök a kész ruhanemű osztását nagy
az elnök a távozó védnöknek érdemeit. Jurenák gonddal és figyelemmel v égzi; a ruhanemű varrá
Janka titkár olvasta fel erre évi jelentését, a mely sában pedig valamennyi tagja az egyletnek, — úgy
a következő fontosabb adatokat tartalmazza: Az a választmány, mint a rendes tagok — nagy buz
egyesület a lefolyt működési évben 25 rendes galommal vesznek részt.
összejövetelt és ugyanannyi választmányi ülést tar
Ez adatokból látni az egyletnek széles keret
tott, melyeken 960 drb új ruha és fehérnemű ben mozgó áldásos működését, melyet a folyton
készíttetett. Az egyesület 600 egyénnek, illetőleg növekvő nyomor mellett a főváros szegényei mind
családnak nyújtott különböző segélyt. Rendes heti jobban vesznek igénybe.
kenyérsegélyben részesült 39 egyes és 203 család,
Az egylet tisztikara: elnök özv. Haberern Jo
kiosztatott pedig köztük 1904 november 1-től 1905 nathánné, alelnök Koller Gyuláné, titkár Jurenák
május 1-ig 14,993 k g r.; 412 család illetőleg egyes Janka, segédtitkár Ürményi Ilona, pénztáros Waltner
1050 drb új és 558 drb viseltes ruhaneműt, össze Rezső bankhivatalnok.
sen 1608 drb ruhát, fehérneműt, téli kendőt, cipőt,
Lemondás. Török József, a pestmegyei eSpetakarót és párnát kapott, ezek között 273 oly csa rességnek érdemes esperese tartós gyengélkedé
lád volt, kiknek körében iskolás gyermekek vannak,
sére hivatkozva, lemondott több cycluson át viselt
kikre különös gondot fordít az egylet. Új lábbelit tisztéről. Török József a nagy Székács oldalán
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működött segédlelkészképen s onnan vitték el a
ceglédiek. Egyházát fölvirágoztatta s a közbizalom
lépcsőfokain gyorsan emelkedett az esperességig.
Hiszszük azonban, hogy lemondása nem jelenti a
közügyekről való visszavonulást s egyházunk őt,
ha szüksége lesz rá, ezután is megtalálja. Az új
esperes választásáról a május 29-én Budapesten
tartott rendkívüli egyházmegyei közgyűlés intéz
kedett.
Kapi Gyula lemondása. Nagy veszteségről
adunk hírt evang. közönségünknek. Kapi Gyula,
hazai evang. oktatásügyünk egyik kitűnősége, sop
roni tanítóképző-intézetünk érdemes igazgatója, bete
geskedése miatt lemondott fontos bizalmi állásáról,
a melyben két évtizednél hosszabb idő óta közmegelégedésre működött (mint igazgató), tanári
pályája pedig a harmincat is meghaladja. Kapi
érdemeinek méltatását hívatottabb tolinak tartjuk
fenn illő feladatul; csak röviden utalunk rá, hogy
theologiát végzett, papi lelkű ember, a ki Pálfy
Józsefnek szellemét örökölte s fáradhatatlan kitar
tással paedagogiai érzékével a rábízott intézetet
magas fokra emelte. A dunántúli tanítóság jobbára
az ő nevelése; az éltesebbek, mint pályatársak
álltak hatása alatt. Az egyházi zene és az oktatás
ügyi szakirodalom is kitűnő erőt bírt benne s egyik
munkása a dunántúli s egyetemes énekügyi moz
galmaknak. Az egyházker. elnökség a beteg igazgató
helyettesítését Papp József rendes tanárra bízta.
Véglegesen a nyári kér. közgyűlés határoz.
Esperes-választás. Az alsó-soproni egyház
megye gyülekezetei a lemondott Laucsek Jónás
helyébe, a ki közel húsz évig állt a kormányrúdnál, Farkas Mihály nagy-geresdi lelkészt válasz
tották meg esperesükké. Farkas az egyházmegyének
régi munkása; az ő kezében volt az esperesség
oktatásügye ; mint az állandó iskolai bizottság jegy
zője, szerkesztette s ellenőrizte az'iskolavizsgálók
jeientését. A minap közöltünk tollából szakszerű
cikket. Az új "munkakörben melegen üdvözöljük
s munkájára sok sikert kívánunk.
Zászlófelavatás. Lélekemelő ünnepélynek vol
tunk tanúi máj. 21-én. Akkor avatta fel az iglói
ág. hitv. ev. főgymnasium új, szép, nemzeti színű
zászlaját. Az ifjúsági dalkör énekelte a „Hymnus“ -t
lelkesedéssel és szabatosságai. Azután következett
Fischer Miklós igazgató, felavató meleg érzéssel
előadott beszédje, melyben élénk színekkel ecsetelte
a zászló jelentőségét, intvén az ifjúságot kitartásra
és buzgalomra. Farkas Imre saját ódáját adta elő
a számos közönség nagy tetszése közben, mely az
egész tágas tornatért elfoglalta. Most következett
a zászlószögek beverése különféle emelkedett han
gulatú gondolatok és óhajok kifejezése mellett, még
pedig ily sorrendben: Fischer Miklósné mint zászló
anya, Zelenka Pál püspök helyettese : Weber Samu,
Münnich Kálmán gynm. felügyelő, Weber Samu
XIV városi főesperes, Topscher György egyház
felügyelő, dr. Walser lelkész, Fischer Miklós igaz
gató, Pákh Károly nyug. tanár, a gymnasiumi tanács
tagjai, Schivet Lipót a város nevében, a pénzinté
zetek képviselői, Arányi, az áll. tanítóképző igaz
gatója a főgymnasium volt növendékei és a jelen
legi tanulók képviseletében. Azután következett
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az igazgató zárószava és a „ Szózat “ eléneklése.
A felavatás után sikerült tornaünnepély volt, a
melyet a közönség szintén nagy érdeklődéssel és
helyesléssel nézett végig.
Eljegyzés. A feledhetetlen emlékű nagy pap
és püspök, Székács József egyik unokáját, Kiss
Máriha úrhölgyet, Kiss János államvasúti főfel
ügyelő leányát eljegyezte dr. Prokesch Antal újpesti
orvos. A nagy pap családjának örömében egyhá
zunk s lapunk közönsége is testvéri szívvel osztozik.
Rendkívüli kerületi közgyűlés. A bányakerület
Sárkány Sámuel püspök lemondása folytán f. évi
május hó 30-án rendkívüli közgyűlést tartott, hogy
az új püspök választása dolgában intézkedjék. A
rendkívül látogatott gyűlésen Zsilinszky Mihály fel
ügyelő elnökölt, ki meleg szavakkal méltatva a tá
vozó püspöknek egy félszázadnál hosszabb érde
mekben gazdag működését, ráutalt arra a fontos
lépésre, a mely előtt a kerület most áll, a midőn
méltó utódról kell gondoskodni. Olyan férfiút kell
a megüresedett püspöki székre emelni, a ki evang.
egyházunk és magyar hazánk lángoló szeretetén
kívül, értelme világosságával, szíve melegével, ítélete
biztosságával, hite erejével, kérlelhetlen kötelesség
érzetével, a keresztyén erényeknek nemcsak prédikálásával, hanem tántorithatlan követésével is például
szolgáljon, a ki az apostol szava szerint Isten népé
nek tüköré legyen. S meg kell óvni egyúttal evang.
egyházunk méltóságát is. Sárkány Sámuel püspök
szólalt fel erre s a felügyelőt éltette a gyűlés osz
tatlan helyeslése mellett valóságos titkos tanácsossá
történt kinevezéséhez, a felügyelő viszont, midőn ezen
ovációt megköszönte, tolmácsolja a kerület őszinte
örömét azon kitüntetés felett, melyben 0 Felsége a
püspököt részesítette. Midőn a püspök újból megkö
szönte a kerület szeretetét, helyét elhagyva a gyűlésről
távozott és helyétBelohorszky Gábor, mintlegidősebb
esperes foglalta el. A gyűlés erre szavazatszedő bizott
ságot küldött ki s kimondta, hogy a gyülekezet sza
vazataikat jún. hó 30-ig a felügyelő címére (Bpest,
Yas-u.6.) tartoznak beküldeni. A mennyire eddig tájé
kozódni lehet, a püspöki szók legkomolyabb jelöltje
Bachát Dániel budapesti esperes; mellette emlegetik
Lauko Károlyt, Petrovits Somát és Scholtz Gusztávot.
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