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S jöjjön bár ítélet,
Még attól sem félek,

Búcsú a világtól.
(É N E K .)

Csak maradj magadnak,
Óh, te hiú világ!
Téged im' itt hagytak,
^IwSika;’''goná
ml a
Elmúlt már, nem. bánthat többé, Változott örömmé.
v
teljes életemben
Csapások kísértek!
Vége-hossza>nem volt
Búnak, kesergésnek.
De mi felhőként födött bé:
. Elmúlt a búm, nem bánt többé, Változott örömmé.
-Sok pohár nedvének
Keserű volt ize, .
Bár a szent .igének
^
Édesíté méze j
4%
De már, mi tévé ürömmé,
Elmúlt és nem bánthat 'többé, —
Változott örömmé.
' Jött halál, utolsó, •
Ádáz ellenségül; ^ n
De nyílt a koporsó
Biztos' m enedéké .'
S a kii^íi^íyeÍK,^éstem''.győtré,
Elmúlt és nem bánthat többé, —
Változottö
rö
m
m
é
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A kapernaumi százados szolgájának
meggyógyítása.
„Eredj el és a te hited szerint
legyen néked". És meggyógyula
annak szolgája azon órában.
Máté ev, 8, 18.

A hegyi bészéd megtartása után történt. Kisérve
nagy sokaságtól Üdvözítőnk lejött a hegyről és az
ő városának KapernaumnaJc tartott. Azóta, hogy a
hitetlen földiek szülőföldéről Názáretből elűzték, itt,
ebben a Genázaret tava melletti kies városban tele
pedett meg és ott otthon érezte volt magát.
Ma már természetesen KapernaumnaTc a nyomát
is hiába keressük. A tudósok még arra nézve sem
igen értenek egyet, hogy hol és merre feküdt. Csak
úgy találomra mondják, hogy a mai Tell-Hum helyén
■j állott volna. Azokból az ősi, mohos romokból következte.lk ezt, a melyek itt egész kilométer hosszú
ságban s mintegy félkilométer szélességben terülnek
el. A szemtanuk szerint e sírokhoz hasonló romok
ból már szinte lehetetlen még csak el is képzelni
az egykori élénk kis várost, a melynek házsorai
egész as tópartig nyúltak s a mely mint a Herodes
Antipastetrarchiájának egyik határszéli városa vár
falakkal, egy centuriával, vám- és adóhivatallal és
zsinagógával is dicsekedhetett. Ma állítólag már
csakis a hatalmas zsinagóga maradványai ismerhetőkfel. Annak nagy faragott mészkőrétegei még
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megvannak. Megmérhetjük az épület nagyságát és
megszámlálhatjuk négy oszlopzatát, a melyek bel
sejét őt hajóra osztották. Ott hevernek rakáson a
nagykapu küszöbe, az ajtósark darabjai, a párkányzatok, az oszlopok talapzatai és az oszlopfejek
lombékítményei. Azt mondják, ezt a zsinagót épí
tette volna a kaparnaumi zsidóknak az a bizonyos
százados, a kiről történetünk szól Ki tudná ezt most
biztosan megállapítani. Hiszen ugyancsak a tellhumi romok közt még egy másik zsinagóga marad
ványai is feltalálhatok, miből következik, hogy tehát
ott nem egy, hanem esetleg több zsinagóga is volt.
A min épenséggel nem csodálkozhatunk, mert a
zsinagógák nagysága és.szám a mindég a városok
lakossága szerint igazodott. Jeruzsálemnek p. o.
400 zsinagógája volt.
Mikor Jézus a hegyről lejövet ebbe az ő váro
sába. visszatért, — íme akkor történt, hogy egy
különös látogatója akadt. Egy előkelő katonaember,
az a derék kapernaumi százados, a ki pogány
létére a zsidóknak zsinagógát építtetett, — mert
hát legalább úgy titkon igen nagyon rokonszenve
zett az ő vallásukkal, az egy igaz élő Istenbe vetett
hittel. Sőt — a mi azonban valószínűtlen, mert
szövegünk őt egyenesen pogánynak tünteti fel —
a ki némelyek szerint proselyta lett volna.
Ez a
a hagyomány, sajnos,
nem. őrizte*- -meg — Kapernaumban alkalmasint
‘ A” tí« ^ :« s z o l g ^ a ^ ^ á U p t t , jagys pedig*
"

h r* a- y ...

tapaSftalta, hogy
a ^ ú i rabbi, nemcsak"taní
tani ^ i ^ ;B a^ B ^ | í^ lor^ irh a?iem gyógyitanrus, —
,j:hát
fordult, mondván neki:"
IJ iá i^ ^ ^ n -s z o lg á m ^ otthon mintegy elvettífett
fekszik ‘ gutaütésben és "felette igen gfötörtetik. “
Az Üdvözítő, be sem várja a| százados mondókája végét. Neki már ennyi is elég. ő nem a
szavakból, hanóm a szivekből olvas. És a százados
szivéből az iránta való véghetetlen bizodalmát, a
benne vetett rendíthetlen hitet olvasta ki. És még
mást is. Ez a százados nem önmagáért, nem is
esaládja valamely tagjáért, hanem a szolgájáért
emel szót nála. Mi e z ? Egy ritka jelenség ebben
az önző világban. Ritka nemcsak a pogányoknál,
de még a zsidóknál is. Ez az emberbaráti szeretet
megható megnyilatkozása, — ez emberséges és
istenes cselekedet. Ily hittől és szeretettől Ő, az
isteni Mester, Ő maga a megtestesült isteni szeretet
el nem fordulhatott, — e hitnek és szeretetnek
szavát meg kell hallgatnia. Azért még mielőtt kért
volna valamit, — már meg is hallgatta.
Akkor monda neki Jézus: „ Elmegyek és meg
gyógyítom őt.“
E lm egyek! De hát vájjon szabad-e a tisztá
nak a tisztátalan, szabad-e egy zsidónak s hozzá
rabbinak, egy pogánynak— ha mindjárt százados —
hajlékába lépni ? A zsidók hagyományos törvénye
szigorúan megtiltotta ezt, — de az emberfia ura
a törvénynek. Őt ember törvénye nem köti. Neki
csak egy eledele vagyon, hogy teljesítse a mennyei
Atya akaratát. Ez akarat pedig, a szeretet. Az a
szeretet, a mely korlátot nem ismer, a mely ember
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s ember között nem, faj s osztály szerint különb
ségét nem tesz, a mely nem személyválogató, nem
a színre, hanem a szívre néz. S ő úgy találta,
hogy az a százados csakis színre nézve pogány,
de a szive, a szive, óh az már különb a zsidóé
nál is, szive szerint ő már az Isten országának
tagja.
És erről a százados nyomban újabb bizony
ságot is tett. Eddig szivének még csak szeretetét,
most kimutatja alázatosságát is. Katonamód gon
dolkodik. Tudja, érzi, hogy ő most az Isten orszá
gának ura és királya előtt áll. Meghajlik előtte s
átérezve a nagy távolságot, mely közöttük vagyon,
a Mester fenségét, dicsőséges nagy hatalmát és a
maga alacsonyságát, véghetetlen gyarlóságát, csak
annyit m ond: „Urain, nem vagyok én méltó arra,
hogy az én házamba jö jj, hanem csak szóval paran
csolj és meggyógyul az én szolgám. Meit én is
fejedelemség alá vettetett ember vagyok és vágy
nak az én hadnagyságom alatt vitézek és ha ezt
mondom egyiknek : Eredj el, elm egyen; és a másik
nak mondom : Jöszte, eljő és ha mondom szolgám
nak: Ezt mi veid, azt miveli.“
Ezeket pedig mikor hallotta volna Jézus, elcsodálkozék. Egy pogány beszél így! Egy pogány
ismeri fel benne a Krisztust, az élő Istennek ama
Fiát, az Isten országának amaz Urát és királyát,
-fkinek hatalma van az égen és földön s kinek csak
akarnia kell s akaratát láthatatlan követei ésszolgái,
* á mennyei seregek nyomban végrehajtják!
'-^"o-ánv sy.áv.ados e rendíthetlen hite, alá..ir r x _gy szerre meghatja'isteni „sziveir
és Ühkéntelen egy nagy, a messze jö v ő titkáf'fejv :
lebhentő kijelentésre készti őt. Odafordul övéihez?*
at,tanítványokhoz és a mögötte hullámzó sokaság
hoz és igyen szól: „Bizony mondom néktek, még az
Israel népe között is nem találtam ilyen nagy hitet.
De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkelet
ről és napnyugatról és letelepednek Ábrahámmal,
Izsákkal és Jákobbal a mennyországban. Ez ország
nak fiai pedig kivettetnek a kívül való sötétségre,
a hol lészen sírás és fogaknak csikorgatások."
S úgy lön. A kiknek voltakép az ígéret szó
lott, — Israel elesett, — az országon kívül maradt;
a pogány népek nagy sokasága pedig Istenhez
tért és lön a hitetlen nem-népből Isten hívő népe.
A nemes olajfán kereste a gyümölcsöt és a vad
olajfa hozta meg a zt!
A pogány százados zörgetett nála, — tehát
megnyittatott neki; ő kért hittel bízva, tehát
megadatott neki. „Eredj el — mondá' az Úr neki —
és a te hited szerint legyen néked." És meggyógyula annak szolgája azon órában,
sss Az Űr isteni hatalmának és.kegyelmének nagy
ténye vala ez a szóval, puszta igével, távolból való
gyógyítás és egyszersmind, mint az ő minden egyes
csodatette, — örök igazság kijelentése is. Azokat,
a kik az Urat keresik, benne hisznek, bíznak s hozzá
alázattal hözelednek, — az időben és térben való
távolság el nem választhatja és szakaszthatja tőle.
Az Úr Igéje korlátot, akadályt nem ismer. Áthat
időn, téren és elvégzi csodálatos gyógyító, új életrekeltő s éltető munkáját.’ Ő a hívekhez mindenha
közel volt, közel van s közel is' velük leszen. A
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sebhedt sziveket meggyógyítja, a megfáradt és
megterhelt bűnös lelkeket megnyúgosztalja !
Csak egy szót, egyetlen egy igécskót mond
jon, — s közel vagy távol, — a messze pogány
világban, a megvetett és elhagyott népek között
is üdvösségnek áldott forrása fakadoz.
Oh kihez mennénk hát Uram, ha nem hozzád,
kinél az örök életnek beszéde v a gyon !
D r . Masznyik Endre.

Özvegy Kvacsala Jánosné.
(Képpel.)
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legszebb alapítványai. Éhező, didergő mezítelen,
elszerecsétlenedett ember nem fordul hozzá hiába.
Szűkölködő, építkező egyházak, templomok, iskolák,
alumneumok, segélyző intézetek, a gyámintézet
gyüjtőivei mind őrzik emlékét nemes jószívűsé
gének.
0 maga kevéssel beéri s minden fölöslege a
szegényeké, templomoké, iskoláké. Szépen adott a
szarvasi róm. kath. iskolára is, mert azt tartotta:
„tegyetek jó t mindenkivel" s érezte, hogy tettével
is példát mutatott arra, hogy az embereknek hogy
kell szeretniük egymást. Igazi Tábithaalak, a kinek
csak jótételen jár minden gondolatja. Igazán széppé,
boldoggá varázsolta életét jótetteivel. Tegye az
ég még szebbé, még boldogabbá a boldogítottak
hálájával.
N . E.

Egyszerű életű, de áldott jóságos lelkű mát
róna. E világ szemében jelentéktelen teremtés
mert se a módira, se a világ bölcseségére nen
ad semmit. Tudományra sze
gény, de gazdag azokban a kin
Dolgozzatok és
csekben, a miket sem a moly,
sem a rozsda meg nem emészt,
imádkozzatok.
sem a lopok el nem lopnak.
Elbeszélés.
(Folytatás.)
Gazdag emberszeretetben és
istenfélelemben. Pedig akár
Egyszer csak kiégett a pipa.
hogy forgassuk a dolgot, ez
A nagytiszteletű úr kiverte, ki
minden gazdagságnak alapja.
tisztította s száránál fogva az
E köztiszteletben álló, ke
asztalra-tatte. Azután sz
gyes életű asszony' Szarvason,
1821-ben nov. 25-én született,
tehát már 84 éves mült Isten;,
kegyelméből. Édes atyját Konyesni Andrásnak, anyját FáhrvMámnak hfvfákTEziiíejnek vül-^
lá5&1r-15bzgósá^á átszáll! az ő
lelkére is s híven kisérte a
kívánom, é r e lz e ^ ^ ^ ^ i; magáf*;
szarvasi iskolán s az egész
új otthonában, ű f Hivatalában,./
életen végig. Nagy szükségé is
új életében. Bennem atyja he
volt a vallás vigasztaló szavaira.
lyett apát talál; látom érdemes,
Atyja korán elhalt s anyja öt
komoly fiatal ember; tudom,
árvával özvegyen maradt. Hogy
hogy tisztes család ivadéka,
gyermekeit könnyebben nevel
uraatyját, szegény boldogultathesse, másodszor is férjhez
hírből ismertem ; hiszem, hogy
ment, de ez a férje sem jutott
nem fogunk egymással rosszul
el a férfikor határán túl.. A két
Özvegy Kvacsala Jánosné.
járni.
A hivatalát tudja, a lelki
férj után gyorsan sirba szállt
ismerete kész, szabad tetszésére
az öt gyermek közül négy s
egyes-egyedül Juliannát tartotta meg Isten. Gyer bízom, mindent úgy végezzen, a hogy legjobban
látja. Egy örvendetes dolgot akarok még mondani,
meksége télve csupa fájdalmas emlékkel.
Az ő anyjáról is ellehetett mondani, hogy szivét azt, hogy az egyháztanács a múlt héten elhatá
általhatotta az éles tőr. A szülei háznak komor rozta, hogy új tanítói állást alapít, szeptemberre
hangulata komolylyá alakitotta a serdülő leányka kihirdetjük a pályázatot. Holnap fogalmazza meg
ezt is. Ügy, hogy annál nagyobb lelkesedéssel szen
lelkét is. 16 éves korában elvette egy jómódú
timármester, Kvacsala János, a kivel 35 esztendeig telheti magát papi kötelességeinek, látom úgyis,
élt példás hűségben, szeretetben. Életüknek egyet hogy nem léha ember. No, nem prédikálok tovább.
len szomorú órája, a midőn egyetlen kis csecsemő Isten legyen velünk.
Péter meghatva hallgatta a jóságos szavakat.
fiukat- kiragadta karjaik közül a halál. Becsületes,
Találva
is érezte magát, pedig neki úgy tetszett,
kitartó munkájukat, takarékosságukat megáldotta
Isten. Majdnem semmivel kezdték s a veríték sze hogy az öreg úr nem is gondolt ő reá. Micsoda
rető két kéz 200 hold földet s szép házat szer mélységes emberismeret kell hozzá, hogy valaki
pár közönyös szó s egy órai néma együttlét után
zett Szarvason három tized alatt.
Az özvegyen és család nélkül maradt nő a így szive fenekéig kiismerjen valakit.
Az esperes úr megmutatta káplánjának a szo
jótékonyságban keresett gyönyörűséget. Nem ment
báját
s maga is visszavonult.
az ő ajtaja elől üres kézzel szegény soha, férje
Péter belépett az egyszerű, festett fabútoré
életében sem, — ; de özvegysége idejére esnek
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tágas szobába, melyet az éléskamrából alakítottak
át valamikor a káplánok lakásául s épen arra
való volt, hogy egy önálló fiatal embernek mindenképen megfeleljen. Külön bejárata van a hátulsó
udvarról a második kapu mellett. Lehet benne az
ifjabb tanítókkal, segédjegyzővel vigan gajdolni,
nem hallatszik be a hang az espereshez. Ha pedig
olyan ember kerül belé, a ki a tudományt kedveli,
az is megelégedhetik vele. Csönd van és nyugalom,
világos ablakok, az ablak előtt pedig méhes-kert.
Péter nagyon meg volt elégedve lakásával.
Másnap reggel csinosan felöltözött; új fekete
szalonkabátja szépen feszült arányos tagjain, barna
bajuszát kipödörte, hullámos haját gondosan meg
fésülte s frissen, pirosán, derülten bekopogtatott,
hogy magát bemutassa az esperes úr családjánál.
A magas tornácon, melyet zöld szőlőlugas vett
körül, hosszú kerti asztalon hófehér abrosz volt
fölteritve. Péternek megdobbant a szive, mikor
meglátta az abroszt, a fehér porcellánokat s elállóit
a szívdobogása is, mikor rávillant szeme arra a
pici kis kacsóra, mely a tányérokat rakosgatta.
A nagytiszteletű úr 17 éves kis leánya volt
ez, Aranka kisasszony.
Péter félszegen lépett közelebb s a bájosan
piruló lánykának bemutatta magát:
— . . . Az új káplán vagyok.
— Örvendek.
.
«r
■
^
— — Milyen tejlét a hajnal, mikor elpirul? Olyan^
midőn ezt a szót rebe'gT
a jt ó i r a b h v . - u A ^ a ^ l ^
l P ^ t o n i a v ^ ^ 8 ^ 9 Í - .'< t b n ö l g y e előtt. akarta a terítést s a mint
egy ' csészét" odábO* tolt az felborult. Ijedten'kapott
utána kis kacsójával.
>
— Nem tört'él? kisasszony! — szólalt meg Péter.
Aranka rávetette a szemét és szivárványos
mosolylyal felelte:
— Dehogy . . .
S Péter úgy érezte, a mennyországban van.
Jöttek a szülők. A nagytiszteletű asszony vidám
kedvű néni volt, a ki rögtön kegyeibe fogadta a
fiatal embert s kivallatta a reggeli alatt egész
múltjáról. Aranka is figyelt s Péter minden tehet
ségét -összeszedte, hogy választékosán és ékesen
fejezze ki magát.
Az esperes úr nem szokott reggelezni. A helyett
korán reggel puskát vet a vállára s megyen szalon
kát lesni. A meleg kergeti haza délfelé s büszkén
jön, mint egy király, ha sikerült „aggatásra hozni“
egy foglyot.
A hűvös, árnyas verandán micsoda boldog
hangulat lakik!
Péter előtt mintha rózsaszínű ködön át látsza
nék a jelen, a jövő. Most ismerte fel az élet leg
boldogabb képét, látva ezt a harmonikus, tökéletes,
paradicsomi életet.
Mohó vágy támadt benne, hogy ugyanilyen
életet éljen. Békében lenni Istennel, emberrel.
Segíteni ott, a hol lehet; dolgozni embertársai
javán s megelégedett lelkiismerettel jönni haza a
meleg, kedves, édes otthonba, egy szépséges szép
feleséghez, jóságos lelkű asszonyához.
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És zsibongó meleg érzéssel, a könnyekig meg
hatott lélekkel simogatta végig szemével az Aranka
kisasszony arcát.
IV.
A Pál vonata is röpült, száguldott.
Hűvös, hajnali világosság derült fel a zsúfolt
kocsikban. Minél közelebb ért a vonat Budapest
hez, annál többen tolakodtak fel. Kofák hatalmas
hátbatyukkal, csirkés kosarakkal, tojásos, túrós,
tejes edényekkel. Nagy lármával, csetepatéval,
hűhóval helyezkedett el, a ki tudott, a többi állva
maradt s cipelte a butyrát. A piacra, vásárcsarno
kokba, üzletekbe vitték holmijukat.
Pál az egész éjszakát átvirrasztotta. Eddig
lázas álmai tartották ébren, most aztán fáradt lett
és kedvetlen.
Kőbánya után még nagyobb lett a pakolózás.
Ő is összeszedte s a helyére tette le kis táskáját,
maga pedig az ablakhoz támasztotta homlokát s
kinézett a szeme előtt elfutó világba. Az apró, egy
forma téglaházak a különös, kimért, tervszerűen
hidegen, szabályosan készült épületek, a megfogyott
mező, mely szinte idegen volt a gyárak és mun
kás lakások közt, mind-mind különös érzésrajt
ébresztettek benne.
Kezdődik az új föld, a hol új élet vár reá.
A sínpárok mindjobban szaporodtak. Óriási
"hirdetéstáblák és reklámmal teleírt végtelen kerí
tések hirdették az . új világ közeledését. Gyárkémények erdeje látgzik messziről s csinos narancslá öJESshá& ft-_a__ ;

KdlsíUutaKon.
^
' .„-V égre berobogott hagy •dübőfögé'Ssel a vonat
a ^keleti pályaudvar szédítő arányú boltozata alá.
’’ Furakodva, tolongva, szitkozódva s mindenekfölött rohanva igyekezett le a nép a kocsiból.
Pál mosolygott rajtuk:
— Ej hadd menjenek le. Itt csak nem visz
tovább a vonat.
De aztán eszébe jutott, hogy az élet verseny
s az győz, a ki előbb ér! Ettől a gondolattól egy
szerre tüzet fogott, hátrataszított egy embert s
kifordult a szoros ajtón. Bent morogva mondta
valaki:
— Mit furakodnak itt! . . . De ő már lent
volt, mikor még az egész kocsi népség fent tüle
kedett.
Mosolyogva úgy érezte, hogy az első versenyt
megnyerte s gyermekes önbizalommal indult a
vaskorlátok felé a tömeg közt.
— Ki tudja, mi hasznom lesz belőle.
Az a haszna lett, hogy nem mélázott el a
látnivalókon, hanem praktikus terven törte rögtön
a fejét.
Végignézett a tömegen, a gyűrött álmatlan
arcokon, tág orrlikakkal szívta be a hűvös levegőt
s mikor kilépett a hatalmas előcsarnokból, a tás
kájáért siető hordárok és kocsijukat kínáló bér
kocsisok közt a szabad levegőre, megfigyelte, hogy
Pestnek nem olyan iszonyú a levegője, a milyennek
vidéken hirdetik.
Hat óra volt reggel. A nap teljes fénynyel
tűzött le a Baross szoborra és á hivatalosan kipar-
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cellázott kis parkra. A paloták ablakai ragyogtak;
a villanyosok csengettek s a vonaton jött tömeg
észrevétlenül tűnt el, oszlott szélylyel az utcákon.
A vasúti kocsiban hatalmaskodó kofák közül egyetkettőt felismert, a mint szörnyű falusiasán csám
borogtak az utcán.
Egy. sarki cipőtisztítóval kitisztittatta cipőjét.
Pár krajcárt dobott neki, mire az mérgesen kiáltott.
— Csak nem gondolja az úr, hogy 3 krért
megcsinálom.
Pál gúnyosan fölegyenesedve nézett rá.
— Én is kitakarítom a magáét 3 krért.
Az ember hozzáfogott veszekedni, de ő rá sem
hederitve tovább ment s ezt gondolta mosolyogva:
— Ezt a két krajcárt elteszem örök emlékül.
Ez az első keresetem Budapesten. Ez az első fillér
abból százezerből, a melyek az én zsebembe fog
nak jutni ezekből a fényes palotákból.
Villongó szemmel végig nézett az utcán hul
lámzó tömegen, a házakon, üzleteken s ezt mondta:
— Itt az én adófizető országom.
Egészen hangosan felnevetett. Végig pillantott
magán, árva egymagán.
— Pál, Pál! Hol a bandérium, az üdvözlő
tömeg és üdvözlő szónokok? Hej be szegény király
jelent meg fényes utcáidon, Budapest. Senki se
üdvözli . . .
Egy koldus köszönt neki:
. . ^
— Kezeit csókolom nagyságos úr!
Pál megállóit. Kellemese# érintette a k öszö-’
,nés; ha koldus mondta is, ha pénzért mondtgrrrV
Legaláhh -látszik... hflgv,
nak^whftnem^úrnak, a ki^rTárűát valanuF.
.
KÍsze^öreg,* -:-><*mónd s a kezében levő
két krajcár közül egyiket odadta. •«* t.
— Az Isten adjon ezerszer meg ezerszer
annyit.
*
.'
'
Pálnak ragyogott a szeme. Kitépett egy lapot
zsebnaplójából. Ráirta: A z Isten adjon ezerszer meg
ezerszer annyit. Budapest 18 . . . jun. 29. Azzal
belecsomagolta a másik krajcárt s betette tárcájá
nak egy külön rekeszébe.
— Áldás van rajtad!
Ezzel, mint a ki jó l végezte dolgát, szétnézett;
elővette zsebéből Budapest térképét s tanulmányozta
az utcákat. A térkép segítségével talált föl az
Egyetemre. Az első kapu záva volt, a Szerb utca
felől ment be. A vén kapus ott állott. Pál udvariasan
köszönt s megkérdezte:
— Kérem, hol a joghallgatók segítő-egye
sülete?
(Folyt, köv.)

A s z ív ig a za t m ond.
Sokáig tűrt a nép, de végre is
A türelemnek mértéke betelt.
Alig vonta ki kardját Bocskay,
Ezerhatszáz és hatot írtak akkor,
Vitézek keltek, zászló lobogott.
Indult a had, mint nehéz zivatar;
Jöttét ágyuk dörgése hirdeté,
Nyomában bús, letartott táj maradt,
Sok év nehéz, keserves szerzeményét,
Nyugodt jövendő biztos támaszát.
Felében kapta szives jó barát,
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M ás felét meg az ellen vitte el.
A feldúlt tűzhely kihamvadt tüzétöl
Elmenekült a szétűzött család
S futásában, ha néha megpihent
S nem já r t nyomában gyilkos üldöző,
Szorongó szívvel gondolt arra, hogy
Szerettinek tán ily nyugalma sincs.
D e kimerült a villámtermelő ég,
Elhallgatott a dörgő ágyuszó,
A megzavart rend lassan ú jra éledt
É s egyre jobban medrébe szorítá
Az életnek megáradt folyamát.
A kit elűzött a harcok viharja,
Feldúlt honába újra visszatér
S megújult hittel ú j munkába kezd.

A városnak piacán áll a biró,
H ogy törvényt lásson két asszony felett.
A z egyikük ezt vallja : „Jó uram,
E két fiú itt az én gyermekem,
A háborúban erre menekültünk
S ez a kisebbik megbetegedett.
Jó emberek kezére kelle bíznom.
D e mert egyedül nem akart maradni,
Vele hagytam a másik fiamat.
Magam meg az urammal vándoroltam,
H ogy senkinek terhére ne legyek.
M ost eljöttem fiaimért ide
É s ez az asszony, ki jóságot színlelt
Magához véve beteg gyermekem,
Jó tettéért most nagy adót ó h a jt :
Megkívánta mindakét fiamat. “
É s a biró int most, hogy amaz szqliov
S a z szóínyugodtan: „ B i i i U e ^ ^ íj,S,r,vq^
E kóbo r jm t. ki„íau^vá'>jtá « A

Nincs kedvem ilyen
„íiatVr"'"\
Itt álldogálni bámész nép elött'JI&r'Ar
É s a bitó?szólt: „R etten jgeríÉkfdteK'*
K ét gyermekért. A dolog égyszefű.
Mindeniktek kap egyet. Panaszos!
^
Tiéd az első v&asztásnjvgafj"'
A nő szemébe forró köny tolult.
Kinyúlt keze mindakét gyermekért.
A z egyik izmos, szép, derék fiú,
A másik gyenge, vézna, halavány:
„H a így kell lenni s két fiam közül
Csupán csak egyik lehet az enyém,
Ar másiktól meg válnom kell örökre,
Úgy hát te délceg, izmosabb fiam,
Te maradj itt, te jobban megbirod
A z élet harcát egymagádban is.
D e te, kis gyenge, beteg gyermekem,
Neked szükséged van hű ápolásra
S ki ápolhatna jobban, mint anyád ?“
A másik nőt is kérdi a b iró:
„Beleegyezel ilyen osztozásba?“
„Természetes — felel hamar reá —
E vézna gyermek csupa gond nekem,
H a ápolásában kedvét leli,
H át éljen e nő boldogul vele.“
É s a biró most fölveszi palástját,
Méltóságosan mond ítélelet :
„Megtaláltam a kulcsot szivetekhez.
K i kételkednék abban még tovább,
H ogy kettőtök közt melyik az anya ?
A ki a gyengét óvja szeretettel
S csak gyermekére, nem magára gondol,
E z az anya. Vedd mindakét fiút."
S helveslé az ítéletet a név.

H a m v a s J ó zse f.
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Olvasókörök, könyvtárak.
Nincsen hódítóbb fegyver a nyomtatott betű
nél. A kard, ágyú nyomába se érhet. Ezek eltipornak,
megfélemlítenek ideig-óráig, de végre kénytelenek
meghódolni a betű hatalma előtt. Olyan erő van benne,
hogy semmi földi hatalmasság nem bír vele. Lát
hatatlanul hatol előre, hadakozni ellene botorság,
hiábavaló időpocséklás.
Ismeri ennek a kis betűnek hatalmát mindenki.
Az országok kényurai, a népjogok eltiprói és a sötét
ség fejedelmei, a pápák azért találták ki a censurát,
hogy a nyomtatott betű hatalmát megtörjék. Szá
zadokon át nem volt szabad semmit kinyomtatni,
csak a mit a hivatalos könyvvizsgáló megengedett.
Ha valaki szabadságról mert álmodozni, az pusztán
az asztalfióknak irt. A XVIII. században p. o. a
protestáns írónak nem volt szabad semmit kiadni,
a miben a r. kath. pap sérelmet látott. Ilyenformán
történt, hogy még kátéinkat is külső országban
nyomtatták, élelmes kalmárok loppal csempészték
át a határon, — mert azt tanítani, hogy a pápa nem
feje az egyháznak, csak két szentség van, nem hét,
vagy hogy nincsen purgatorium, — már bűnszámba
ment. A censor a kéziratot megfelelő dorgálás mel
lett visszadta írójának, elteheti a mestergerendára.
Ismerték a nyomtatott betű hatalmát a refor
mátorok is, első sorban Luther. írták és nyomtat
ták gyönyörű műveiket; adták ingyen is, csakhogy.,
■-t^riedien ^el&k az igaz hit és a szellemi világosság. ,
- *
1
j^ásni,. A hcá míég'

olváfelfatták irtlfclos™ ,

lánq§i .^özül kiszabadulí.

,Ma l ^ ^ n M p P a n a nyömlátött betűre .^Csak
"az a baj, ^o^^élT enfeleink jobbári értenek Hozzá.
A socialista a p o s t ^ b l f ^ a pápa zsoldosai fárad
hatatlanok, fürgék, elevenek, majdnem mindennap
megjelenik egy-egy munka tőlük- Mennyi napilap
ontja émelyítő böícseségét s az örök élet tanítá
sával csak e kis lapocska jár az emberek közt.
De még rosszabbul vagyunk a könyvolvasással.
Hitvány értékű, ponyvákról öszveszedett-vedett
zsivány-regény akárhány falusi háznál van még
most is, holott szebbnél-szebb s a mi fő, olcsó jó
könyvek százával találkoznak a Luther-Társaság s
a Prot. Irodalmi-Társaság kiadványai közt, Elmél
kedés, történet vegyest.
Igaz, minden kezdet nehéz. Nagy szeme van,
kivált szűk esztendőn a forintnak. De erre mégis
csak jutnia kell a napszámos zsebéből is. Nemde
nem nagyobb-e a lélelc, hogy nem az eledel? Ha
egy család nem teheti, álljanak össze egy faluban,
egy gyülekezetben a családok, alapítsanak olvasó
kört. Többen már győzik a költséget. Itt megpró
báltam összeállítani, mi volna a legszükségesebb
egy gyülekezeti könyvtárban s körülbelül mibe
kerülne ? Több fokozatot vettem fel, mert a gyüle
kezetek hol szegényebbek, hol gazdagabbak.
I. Fokozat.

Luther müvei é v e n t e ...........................6 kor.
Egyházi lapok (őrálló, missiói füze
tek stb.) . , ................................ 14 „
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Luther-Társaság tagdíja . . 8 kor.
írod. Társaság segítő tagdíja (HáziKincstár és K o s z o r ú ) .......................... 3 „
Különféle könyvek, kötés stb. . . . 14 „
Összesen: 45 kor.
II. Fokozat.

Az I. fokozat t é t e l e i ............................. 45 kor.
Magyar Prot. írod. Társaság rendes tag
díja (Monográfiák, Adattár, Szemle) 12 ,
Teol. S z a k l a p ...........................................6 *
Nagy költők műveire évi
. . . .
12 ,
Különfélék (Történelmi, főleg képes
egyháztörténelmi művek) . . . .
25 „
Összesen: 100 kor.
Természetesen minden gyülekezetnek módjá
ban van anyagi ereje szerint többet is rendelni.
A lelkész, mint a könyvtár hivatott kezelője leg
jobban tudja, mire van nyájának szüksége. Csak
egy kis próbát akartam tenni, hogy lehetne egyegy könytáit megkezdeni, kicsiny kezdetből szép
fát nevelni. A fő az, hogy megkezdjük a munkát
és olvasást. Oly befektetés ez, a minek hasznát
földi % 'k n l meg se lehet mérni.
Figyelő.

VEG YES.
.
A Protestáns O rszágos Árvaegylet, mely
.Budapesten.^..Szegényház-téren levő fi- és lcány-a>ázat taríja- fenn, nyilvánosan nyugtázza az
__■■»v—
.—
._t ■‘adományokat. E szerint az
Egyesült Budapest Fővárosi Takarékpénztár 200
köit-,?« Pésfi Hazai Első Takarékpénztár 600 kor.,
a. MhgVar' Orsz. Közp. Takarékpénztár 100 kor.,
.áz'TElső Magyar Általános Biztosító-Társaság 200
'kor., özv. Hutter Józsefné 400 kor., özv. Leidemann
Sámuelné 400 kor., dr. Zsigmondy Jenő 200 kor.,
özv. Nagy Lajosné 200 kor., Beliczay Béla 100
kor., tiszáinneni ref. egyházkerület 200 kor.. Bubapest székesfőváros 800 korona adománynyal járul
tak az árvák neveléséhez A dunamelléki ref. egy
házkerület a néhai Madas Károly-féle alapítvány
jövedelmeiből 10,000 koronát szavazott meg és
fizetett ki s még ezenfelül 139 kor. 19 fillérrel
gyarapította az egylet pénztárát. Néhai özv. Beregszászy Lajosné 100 koronát hagyományozott az
egyletnek, a „Prot. Egyh. és Iskolai Lapok“ szer
kesztője, Hamar István ref. theol. igazgató 386
kor. 19 fillért gyűjtött. A Protestáns-bál tiszta jöve
delméből 1080 kor. 70 fillér jutott az egyletnek.
A választmány nőtagjai 4976 kor. 40 fillért gyűj
töttek az árvaház karácsonyfájára és így az egylet
humánus céljaira, minek következtében lehetővé
vált 126 árvát tartani s nevelni s 35 árvának 3550
korona segélyt osztani ki. Az egylet választmánya
mindazoknak, a kik adományaikkal az árvaház
nemes céljait előmozdítani szívesek voltak, ez úton
is köszönetét nyilvánítja.
A hála jeléül. A protestáns orsz. árvaegylet
alaptőkéjének gyarapítására Fábián Gyula kolozs
vári lakos 2000 koronát adott, mely összeget neki
néhai dr. Szenger Ede orvos hagyta végrendeleté-
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nek végrehajtásáért. Fábián emberbaráti tényének
a rugója a hála az egyesület iránt, a mely szegény
árva gyámfiát felkarolta és a protestáns országos
árvaház növendékeinek sorába felvette s a ki az
ott kapott nevelésnek köszönheti egyedül, hogy az
életben jellemes és munkás ember lett belőle,
derekasan megállván helyét a külföldön is, a hol
munkaadói szintén megkedvelték a jó magaviseletű
és ügyes magyar fiút. A jó családból származott
árvafiú a középiskola négy osztályának elvégzése
után inas lett Jungfer Gyula fővárosi műlakatosnál
s mint ilyen az 1899-ben rendezett karácsonyi
tanoncmunka-kiállításon szép munkájáért dicsérő
oklevelet és egy huszkoronás aranyat nyert. Segéddé
avattatván, Berlinbe ment, hol a legelső műlakatos
nál kapott alkalmazást, de sokáig ott nem marad
hatott, mert az akkori rossz munkás viszony ok miatt
valamennyi iparossegédnek el kellett hagynia Német
országot. Most Londonba ment, a hol az angol nyel
vet teljesen elsajátította. Katonakötelezettségének
eleget teendő a múlt évben visszatért hazájába és
beállt haditengerésznek, hol ma már őrmesteri
rangot visel.
Karácsonyi gyász — karácsonyi öröm . Kör
mendi egyházunk hivei karácsony előtt egy nappal
kisérték temetőbe özv. Oayer Bálintné Lüttich Anna
asszonyt, egy buzgó vallásos család utolsó sarját.
Végrendeletében általános örökösül' a körmendi
evang. egyházat jelölte ki, mely ezen á réven ipínl^
egy ötvenezer koronányi vagyonimk jútótfrbirtokál^
A keresztvén világ örömünnepef3^ g” ^ ^ 3,~^^ y ^
külön családi' örömünnepévé ^tt^
1mnmíyf^mjt^
róna szép emléket állított családja ’^időlt^fájájpaj^
Áldás poraira s áldás arra, a ki szivét ily ; ' ^ t
elhatározásra indította.
' ».
- ' -*.1
Szép példa. Kapi Béla körmendi lelkész kis
gyülekezetében a Családi Lapnak 72 (hetvenkét)
s az Őrállónak 6 előfizetőt gyűjtött. Ha valamennyi
gyülekezetünk ily érzéket tanúsítana az egyházi
irodalom iránt, rövid időn arany napok virradnának
a Luther-Tásrsaságra s nem kellene félnünk a
jövendő nehéz napokból.
Pozsony 1906. évi költségelőirányzata 15,540
K deficitet tűntetett fel, sőt ha az internátus két
évi deficitjét hozzávesszük, 20,000 K-t is meg
haladja. Ennek egyik oka az, hogy a gyülekezet
vagyona a'nagy építkezések következtében kimerült.
A hiányt egyelőre a tartalékalapból fedezik, de
mivel ez sem tart örökké, állandó orvoslás csak
az egyházi járulék fölemelésével érhető el. A pozsonyi
egyháztagok állami adójuknak részben 8 % ő s z 
ben 12%-át fizetik egyházi adóba s ezen a címen
mintegy 31,000 K folyik be. Ha 20% -ra fölemelik,
ez körülbelül 20,000 K évi többletet jelentene.
Reméljük, minden ellenmondás nélkül átmegy az
indítvány, hisz hány jóval szegényebb falu van, a
melynek népe 60— 100% egyházi adót fizet, még
sem zúgolódik.
Pozsony filiái. A pozsonyi egyháznak két
filiája v a n ; az egyik a csallóközi Dunaág mellett
fekvő Főrév, a melynek lakosai jómódú kertészek
és földmívelők, mintegy 600-an. Szép iskolájuk
van két tanítóval, felszerelése kifogástalan. Főrév
viszonyát az anyaegyházhoz most rendezte az espe-
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resség az E. A. és a canonica visitatiokor adott
püspöki utasítás nyomán. A szabályrendelet szerint
a pozsonyi papok egyike havonta egyszer kijár
istentisztelet tartására s a helyi felügyelővel együtt
intézi a gyülekezet ügyeit. Főrév elég erős arra,
hogy anyaegyházzá váljék. Összes közterhek 5 % 'os
iskolaadó. A hívekben is megvan a hajlandóság,
hogyidővel önállósítsák egyházukat s évente 200 K
iktattakbe erre a célra költségvetésükbe állandó
tételül. A leányegyház felügyelője dr. Früliwirth Samu
pozsonyi ügyvéd, a ki egyházias buzgóságának már
sok jelét adta; másodfelügyelője Kovács Sándor
theol. akad. tanár, a ki a szabályrendeletet kidol
gozta, vezető lelkész pedig EbnerGusztáv alesperes.
A másik filia túl a Dunán fekszik, Ligetfalu, mint
egy 280 lakossal. Csak pár esztendő kérdése
Pozsonyhoz csatolása. Ligetfalunak sajátsága, hogy
itt az asszonyok emberemlékezet óta személyesen
gyakorolták a gyülekezet közgyűlésein a választó
jogot.
Esküvő belépti díjakkal. Bielitzben (Ausztria)
érdekes szokást honosítottak meg. Az esküvőre
belépti jegyeket ad ki az egyházi iroda. A nász
nép szabad jegyet kap, a kiváncsiak pedig meg
váltják. így egyrészt elkerülik a tolongást más
részt szép jövedelemre tesznek szert belőle. E g j^
-alkalommal közel 100 koronát' v e tte tő a "*^(ísV beM yt

JÓKÖN
YVEK.
'- ' Voltak-e Jézusnak t e s t v e i J E- *kérdés felett
"igen érdekes és tanulságos Vita indult meg a „Bpesti
Hirlap“ 1 9 0 5 . deez. 31. és 1906. jan. 6.-iki számai
ban. Minthogy azonban a vita a rém. kath. tudós theol.
tanárok cáfolatával oly széles mederbe terelődött, hogy
annak szinteréül egy politikai napilap már nem szol
gálhat, a nevezett, valamint más fővárosi s vidéki lapok
ban is sorompóba lépett róm. kath. theologus urak
cáfolatára dr. M asznyik Endre evang. theol. akadémiai
igazgató külön füzetben válaszol. Válasza, a mely a
következő tartalommal: A botránykő (Előzetes tájéko
zás) ; I. Á llásfoglalás; II. Támadás; III. Védelem, —
e napokban már meg is jelen, megrendelhető 1 kor.ért magánál a szerzőnél (Pozsony, Zrinyi-utca 13.). —
Könyvkereskedői ára magasabb lesz. E füzetre a komoly
tudományos vita iránt érdeklődök figyelmét előre is
felhívjuk.
„ I f ja k k a la u z a '' címen érdekes munkát a lőtt ki
a Luthcr-Társaság. Adorján Ferenc nyíregyházi vallás
tanár lefordította magyarra Decoppet, híres francia
szónok ifjúságnak szánt remek prédikációit. Az Írás
válogatott szép szakaszai az ifjúság eszejárásához alkal
mazva pompás magyarázattal párosulnak. Nagyon ajánl
juk olvasóinknak. Szépen beköttetve alkalmas ünnepi
ajándék. Ára 1 K 40 fillér.
Újszövetségi Apokrifusok. Raffay Sándor, pozso
nyi theol. akad. tanár szépen lefordítva kiadta az Újtestámentum Apokrifus iratait. A munka 3 2 7 lapra ter
jed s már ez mutatja, hogy a tudós professzor érdemes
munkát végzett. Igazi értékét a szakértő ítélheti csak meg,
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s lelkészek, tanárok vehetik első sorban hasznát, de épü
letes, hasznos olvasmány minden hivő keresztyén ember
nek. Az Apokrifus iratok a keresztyénség első kor
szakába vezetnek és sok hagyományt jegyeznek fel
magáról az Üdvözítőről és tanítványairól. A kötet ára
6 kor. s megrendelhető a szerzőnél Pozsonyban vagy
e lap szerkesztőjénél is.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület fiú- és leányárvaháza — Rozsnyón.

Egyre sűrűbben halljuk hangoztatni, hogy egy
házkerületeink mindegyikében égető szükségünk
volna egy-egy árvaházra is. Hogy miért ? — feles
leges volna megokolni, különösen ezen egyházi lap
ban, melynek olvasói ismerik az egyház és intéz
ményeinek embermentő hivatását. A tiszakerüléti
árvaház még 1883-ban létesittetett, úgyszólván fil
lérekből. A hivek támogatása lehetővé tette, hogy
a felvett árvák száma évről-évre szaporíttassék,
hogy a bérelt és célszerűtlen helyiségek helyett
az árvaház'céljainak megfelelő épület emeltessék,
a mi meg is történt 1898-ban, a berendezést is
beleszámitva, 40 ezer K költséggel. Az építkezés
azonban az árvaház szerény tőkéjét felére apasz
totta le, de a felvételre rászorúlt árvák száma meg
kétszereződött^ 48 növendéket (27 fiút és 21 leányt)
nevel és gondoz ma ez az árvaház, melynek álla1 1'
működéséről évről-évre nyomtatott és
— —lij n fi hitrvfíln-hiy.nttsác-

CSALÁDI

2.
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gyűjtése 13‘— , süvetei ev. egyház gyűjtése 8'42.
Törköly János vallástanár (Rozsnyó) 12-— , ruszkini
ev. egyh. gyűjtése 10’20, felsőbocai ev. egyház
4‘— , összesen 136 korona 23 fillér.
Midőn a fenti szives adományokat hálásan
megköszönjük, szegény árváink és árvaházunk ügyét
továbbra is ajánljuk t. hitrokonaink kegyes párt
fogásába.
Rozsnyó, 1905. dec. 31.
Terray Gyula,

Hevessy Bertalan,

főesperes, árvaházi egyh. elnök.

vil. elnök.

Egyed Dávid,
árvaatya.

SZE R K ESZTŐ I ÜZENET.
T. A . Z ó ly o m . A küldött pénzt megkaptuk, de mivel
mi a hozzánk érkezett pénzekkel csak negyedévenkint szok
tunk elszámolni, nyugtatni csak februárban fogjuk. Általában
legjobb a pénzt — a mint a lap czímlapján olvasható —
ha előfizetés, a hiadóhivatalba (Hornyánszky Viktor Budapest,
V., Akadémia-utca 4.), ha Luther-Társasági tagdíj, akkor a
pénztári hivatalhoz küldeni. Ez a legegyenesebb út.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
Jan.

Reggel.

Este.

U'. U,~ V » .%,-•:
i C 24— sí)

zolja, hogy ez' az emberbaráti in th et deficittel„küzd.
A drágaság évről-évre fokozódiki X fentar^s költ
ségei egyrediagyobbodnak. Az áldozatkészség pedig
szemlátomást'gyengül. .Ez a helyzet, kényszerítette a
felügyelő-bizottságot, hogy a deficit megszünteté
sét illetőleg az egyházkerülethez forduljon tanács
ért és segélyért, mire a f. évi júl. 19— 21. napjain
Miskolcon megtartott kér. közgyűlés elrendelte,
hogy:
a) a karácsonyi iskolai, valamint a hívek kö
zötti házanként! gyűjtés minden iskolában és egy
házban és pedig az eddiginél nagyobb figyelemmel
eszközöltessék;
b) hogy a nagypénteki offertorium jövőben az
árvaház segélyezésére fordittassék;
c) hogy az egyházmegyék pénztáraikból tehet
ségükhöz mérten segélyezzék az árvaházat.
Az árvaháznak nyújtott segélyekről, nt. Szer
kesztő Úr engedelmével, e helyen is óhajtanánk
számot adni, most: folyó évi július 21-től kezdve
az október hó végéig befolyt adományokról, később
havonként, ha b. lapjának hasábjait kimutatásaink
számára megnyitni kegyes lesz.
Kerületi árvaházunk részére júl. 21-től október
31-éig a következő adományok folytak b e : SzentIványi Árpád (Sajó-Gömör) 20, rozsnyói ev. egyh.
gyámint. 9'04, Horváth Gy. gyermekszínelőadás
jövedelméből, Rozsnyón 6 '— , pongyeloki ev. egy
ház (offert.) 3 33, abosi ev. egyház (offert.) 3 '— ,
Theol. akad. ifj., Eperjesről 3 6 '—, zsegnyei ev.
egyház l -76, bogdányi ev. leányegyház 3’48, Hajdú
János ev. főesp. (Zsegnye) 6 '— , nyustyai ev. egyh.

SZ.

’C J£L 6.. .53—64.

- $ i j $ r ^solt. '2— 12.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jak. 2, 8— 17.
Ján. 4, 15—26.
Luk. 13. 1 - 9 .

"Kői. 3, 12—17.
Móz. IV. 6, 2 3 -2 7 .
50. Zsolt. 1—23.
Rom. 2, 12—16.
Példabeszéd: 15, 1— 10.
Máté 9, 35—38.

Ján. 2, 13—22.
Róm. 8, 1—9.
Máté 5, 14—17.
Ézs. 48, 12—18.
Csel. 16, 9— 15.
Kor. I. 9, 24— 10-5.
Sept. Máté 20, 1— 16.
Ján. 1, 35—39.
Luk. 6, 2 0 -3 5 .
Ján. 6, 48
Példabeszéd : 9, 1— 12.
Róm. 3, 27—31.
Luk. 11, 11— 13.
Luk. 10, 3 8 -4 2 .
Fül. 1, 27—2-4.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszedet es meg
tartják. “ Lukács 11, 28.

Szőlőbirtokosoknak nélkiilözhetlen!

Megjelent a

„ Vinczellérkönyv “
VADAY JÓZSEF,
HÖZA.18K. lOAZOATÖ N«aWARAOOl(

(2 in kiadás, szemléltető rajzokkal)
t— Á ra k A t n 9 0 fillé r . —

Megrendelhető Vaday Józsefnél
Nagyváradon.
Or
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