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Keresztelő  János kérdése. Jézushoz. .
 ‘ / ‘ Elkiffdé keH«útyáhyaitJézushoz,

eljövendő vala vagy mást kell 
vámunk? Luk. 7, 19.

A nap felkelt és mind felebb emelkedett. Fé
nyességének sugárözönét ldbontva, világosságot 
árasztott a sötötség völgyében ülő nép szivére. 
Igen, — Jézus, mint királyi próféta, a prófétaság 
eszméjének beteljesítője, Galileában immár nyilvá
nosan fellépett: szélylyel járt, tanított és jót tett.

Előfutójának, útegyengetőjének halavány csil
laga azonban mind inkább vesztette fényét, alább 
szállt, míg végre teljesen letűnt a látóhatárról. Ke
resztelő János elvégezte üdvtörténeti missióját: 
hatalmának és befolyásának a nép felett vége lón. 
Szent hivatásának áldozata lett, mint sok más elődje 
a nagy próféták közül. Herodes Antipás elfogatta 
és Machaerus várában börtönbe vetette őt. Kettős 
oka volt rá. Egy az, hogy politikai szempontból 
veszedelmes egyéniségnek találta; attól félt, hogy 
ez a hatalmas próféta a népet ellene lázítja. Más 
az, hogy családi élete tisztátalansága, ismeretes, 
testvérének, Herodes római magánzónak feleségével, 
Herodiással elkövetett házasságtörése miatt, az a 
szigorú erkölcsű próféta őt igen nagyon megfed- 
dette. E kettős ok miatt a boszúálló Heródiás 
ösztökélésének ;sem tudva ellentállani, eltette hát 
láb alól úgyvélt ellenségét.

A nemes fogoly felett bizony megnehezült az 
idők viharos járása. A testi rabságot még csak el
viselte volna. Hiszen ott ama komor vár tömlöcé-

T e  juttatsz boldog révpartra, 
Hol nincs bú, nincs gyötrelem. 
O h  fedezd el bűnösségem, 
Jézus, ki meghaltál* értem.
Add meg vágyó lélfcenuiefe- ^  ■ 
A  te 'békességedet í  *

Böjti ének.
Aldlak Jézus, hív barátom,
K i síromig elkísérsz!
Bíztató karod ha látom,
El nem csüggeszt semmi v é sz .- 

     Hogyha

Pártfogóm te légy'
Napvilág a borúban* '• -- ’

T e  vezérelsz Istenemliez,
Óvod bűntől lelkemet.
Intesz, míg az óra kedvez, 
Hűséggel kövesselek!
H a a világ tőled elvon, 
Gyámolíts a nehéz harcon,
Adj elmémbe tiszta fényt,
Éljek tetszésed szerént.

Boldog az, ki békességgel 
Hordozza keresztedet!
Boldog, ki követ hűséggel 
S, mindenek felett szeret! 
Ösvényét te egyengeted,
H a roskad, te fölemeled.
T e vagy örökké vele,
Lábai szövétneke!

Áldd meg édes Üdvözítőm 
Földi vándorlásomat, 
Fájdalmamban légy enyhítőm, 
Meggyógyulok általad.
Légy erőm a küzködésben, 
Folyton fénylő példaképem, 
Áraszd rám szent lelkedet, 
Taníts szenvednem veled.

Ha leszálla éltem napja,
Téged hívlak Mesterem!
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ben, a mely — mint Josephus zsidó történetiró 
feljegyzéseiből tudjuk —  a Jordánon túl, Pereában, 
közel az arábiai határhoz feküdt s melyet még 
Alexander Jannai épített s a Nagy Herodes erősí
tett volt meg, élete még nem volt egész reménytelen.
A jobb jövőbe vetett erős hittel lépte át annak 
küszöbét. Hitte, hogy a kit ő avatott fel a missiói hiva
talra, —  Jézus nemsokára kitűzi a nemzet szabadság 
zászlaját és ledöntve a zsarnokokat mind-mind 
trónjaikról, — ő a Dávid fia, bevonulva a Dávid
nak királyi városába és beülve a Dávid királyi 
székébe, Izraelnek állít majd dicsőséges és boldog 
országot. Ez volt szivének titkon ápolt legédesbb 
reménye és vigasztalása. Azért nehéz sorsába lassan
ként beletörődve, ő, a puszták szabad fia, a nem
zeti szabadság hajnalhasadásának kiáltó szózatosa, 
némán s békén hordozta rabbilincseit s szorongó 
lélekkel leste, várta az idők jeleit. Hiszen a külső 
világtól nem volt egészen elzárva. Tanítványai ki- 
s bejártak hozzá s értesítették őt a Jézus viselt 
dolgairól is. (Máté 11, 2.).

De —  s ez volt lelkének nap-nap után mind 
emésztőbb kínja 1 —  a vett hírek nem nyugtatták 
őt meg. A Mester messze távol, a kies Galileában 
szélylyel jár, tanít és jót tesz, ámde az ő titkon 
ápolt szép reményét csak nem akarja beváltani. 
Esze ágában sincs, hogy felkerekedve a szent város
nak tartson és ott magát nyilvánosan, miiitMessiást 
.jroklamálja^ -Pedig ő erre vár 1 Hisz* akkor. talán 
■ maid róla, leghívebb barátjáról, az ő szomorúsor- 

1 - ^tp.zik p e j? !__Akkor, talán majd útba
• naiPUSPo '^Kilincséi wMSéP szaoad és boldog: á mes-3 
siási ország javainak örököse leszen ő is ott a

* királyi,városban az ő királya mellett!'
Nőm gespíla^ha e hírekre napról-napra türel

metlenebbé lett,""sőt hogy utóbb már hitében s re
ményében is ingadozni kezdett. Azért, hogy biztosat 
tudjon a maga és mestere sorsáról, követeket: két 
tanítványát küldi Jézushoz és általuk egyenesen 
megkérdezi tőle: „Te vagy-é az, a ki eljövendő 
vala vagy mást kell várnunk'?"

E kérdés értelme felett a tudósok sokat vitatkoz
tak. Némelyek azt mondják, hogy nincs abban semmi 
meglepő, nincs abban semmi vád vagy kétkedés 
és neheztelés. Egyik szerint Keresztelő János nem 
Jézus messiási voltában, hanem csak messiási fel
lépése s működése módjának helyes voltában ké
telkedett, a másik szerint pedig Keresztelő János 
nem a maga, hanem tanítványai megnyugtatása ér
dekében, tehát azért menesztett követséget Jézushoz, 
hogy az ő gyenge messiási hitüket megerősítse. 
Sőt akadt olyan tudós is, a ki szerint Keresztelő 
János feltétlenül hitt Jézus messiási voltában, de 
nagy türelmetlenségében már ösztökélni akarta őt 
a nyílt és határozott fellépésre.

A mi nézetünk szerint a szöveg összefüggése 
a mellett bizonyít, hogy az a kérdés a múltra nézve 
vád, a jelenre nézve elégedetlenség és a jövőre 
nézve határozott követelés. „Te vagy-e a Messiás 
vagy mást várjunk?” Úgy van ez a kérdés feltéve, 
hogy értelme iránt egy pillanatig sem kételkedhetünk. 
Mintha csak mondaná: „A mit eddig tettél és a 
mit most is teszesz s a miről engem tanítványaim

értesítettek, az még mind nem az a messiási tény, 
a melyet én várok tőled! Egyenes választ kérek 
hát: „Te vagy-e a Messiás vagy pedig mást várjunk?*

S ugyan mit várt Keresztelő János Jézustól? 
Azt, a mit minden zsidó várt a Messiástól. Várta,
— mint fentebb is jeleztük, — hogy mint Dávid 
fia világrendítő hatalmi tények és nagyszerű ese
mények kíséretében felállítja Izraelnek a várva-várt 
országot, az örökké tartó boldogságot, földi biro
dalmat. Várta, hogy az, a ki utána jő  és nálánál 
erősebb, ki keresztel tűzzel és szent lélekkel,
—  Jézus a Messiás, kezében a szóró lapáttal, meg
tisztítja az ő szérűjét, csűrbe takarja a gabonát, 
apolyvát pedig megégeti olthatatlan tűzben; szóval, 
hogy ő hirtelen, váratlan, mint a világ bírája jelen 
meg, ítéletet tart és az igaz Izraelt mind egybe
gyűjti és annak adja az egész föld örökségét.

S mit tett eddig Jézus? Mindabból, a mit ő 
várt tőle, semmit. Jézus mind ezideig még nem mint 
erős és hatalmas, hanem mint gyenge és. szelíd 
nagyság jár-kél a nép között; a helyett, hogy 
nyíltan és bátran fellépne az ország központjában, 
a királyi városban, inkább messze távol, a meg
vetett galileusok közt rejtőzködik, sőt ha valami 
különösebb dolgot mível, ha közbe egy-egy csodát 
követ is el, a miből a nép szinte rá ismerhetne, 
még akknr is keményen megparancsolja, hogy hall
gassanak és senkinek ne- szóljajigk arról.

Ez az, a mit Keresztelő János semmiképen sem 
tud megérteni. Ez az, a. mi benne kételkedést tá- 

„ rnaszt és.ímCTt ez a kételkedés megfogant szivében 
^ o s - '- a r v  îsTK~-gyoarg“m2tínyosanr'TtK3r

'/ 'I fiíe  az igazi ok, -a miért'követeket'küld Jézus
hoz és egyenesen felteszi néki a kérdést: „Te 
yagyré az, a ki eljövendő vala, vagy mást kell 
várnunk?" Határozott és izgató egy kérdés; majd 
meglátjuk mit felel reá a Mester!

Dr. Masznyik Endre.

Egy igazán boldog frigy.
(Mai képünkhöz.)

Furcsa cím úgy-e, a mely két képet boronái 
Össze egy „igazán boldog frigy” szövetségébe : 
lévén az egyik kép egy épület, a másik egy emb&r 
egyébként sikerült mása.

Hanem ha meggondoljuk, hogy az az épület 
— templom s az az ember —  lelkész: mégsem 
lesz tán e cím oly különös; annál kevésbbé, mert 
e templom és e lelkész, a szepesbélai ev. gyüle
kezet és annak lelkipásztora, Wéber Samu esperes 
45 év óta a legbékésebb frigyben élnek egymással 
mely hosszú békés frigynek áldása kihat gyüle
kezetre, lelkipásztorra egyaránt. Szívből óhajtjuk 
nekik, hogy aranylakodalmukat is boldog egyet
értésben éljék meg s aztán még a gyülekezetnek 
legyen sok-sok éven át áldott része lelkipásztorá
nak vezetéséből és —  dicsőségéből.

Mert Wéber Samu nemcsak lelkipásztora, de 
büszkesége is gyülekezetének. Egyike azon keve
seknek, a kik a mellett, hogy gyülekezetüket hű 
lélekkel terelgetik az Úr igéjének gyönyörűséges
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Weber Samu, esperes.

mezőin, mindig találnak elég időt, vagy tán helye
sebben fel tudják használni felesleges idejökót más 
egyéb hasznos munkára is, a melylyel ismét csak 
egyházukra derítenek fényt. 0  nemcsak lelkipásztor 
és egy illustris esperesség derék administratora, 
hanem történetbúvár a javából, a kire nemcsak 
szőkébb hazája, Szepes-megye s első sorban is 
ennek protestantismusa, de egész hazai protestáns 
egyháztörténetírásunk is joggal büszke; e mellett 
a társadalomban minden humánus és kulturális 
intézménynek igazi agitátor lelkű apostola, ki főleg 
a Szepesség természeti kincseinek és szépségeinek 
szélesebb körökben való ismertetése által egyene
sen a nemzeti missiót szolgálja. S hogy a jellem
képet kiegészítsem : aranyos lelkű, igazában magya
ros kedélyű egyén és házigazda, aki a legtökéletesebb 
példáját nyújtja annak, mikép szeretheti s kultúrál
hatja is valaki anyanyelvét s lehet e mellett tes- 
testől-Ielkestől magyar.

Megérdemli, hogy nevét tisztelettel említsük.
Wéber Samu született Poprádon 1835. már

cius 26-án. Az elemi iskolát otthon, a középiskolát 
Késmárkon, a theologiát Eperjesen végezte, hol is 
a candidaticumi vizsgálatot, a mely a lelkészi hiva
talra való elméleti képesítést adta, kitűnő ered
ménynyel állotta meg. Majd Szepes-megye , ősi, 
egyébként r. kath. családjánál, gróf Csáky Ágost

házában töltött, mint nevelő, két esztendőt, mire 
a jénai egyetemre ment, hol a klasszikus történész, 
Haase, az előkelő exegeta Hűekért és Kant kiváló 
interpretátorának, Kuno Fischernek vezetése alatt, 
kik mellett még Schmidtet és Schleident hallgatta, 
mélvitette itthon szerzett theologiai ismereteit és 
műveltségét. Ez a jó  iskola meg is bizonyította 
jó  hatását később a hazájába visszatért ifjú Timo- 
theuson, ki a magával hozott tudományszeretetet 
nagyon jul tudta kapitalizálni kezdettől fogva. 
Hazatérve Máclay Károlynak, a tiszakerület akkori 
kiváló snperintendensének (kire nem sokkal azután 
a pátens alkalmából vívott nevezetes küzdelmekben 
előkelő rész s fogság jutott részül) s szepesbélai 
lelkésznek oldalára került segédlelkésznek (fel
szenteltetett 1860. aug. 20-án), ám már pár hónap 
múlva a Selmecbányái gyülekezet élén találjuk, 
mint az itteni német-magyar gyülekezet lelkészét. 
Időközben Máday superintendens Miskolcra hivat
ván meg, helyét Wéber Samu foglalta el 1861. dec. 
18-án s azóta, tehát teljes 45 óv óta folyton e 
gyülekezetben —  s e  gyülekezetnek é l . . .  Lelkészi 
teendői mellett 28 éven át neveléssel is foglalkozott, 
a mennyiben az előírt gymn. tantárgyakból német 
szóra a szepességre jött magyar ifjakat készített 
elő, a kik a mellett, hogy így gymn. tanulmányaikat 
sikerrel végezték, a német szót is megtanulták; e 
mellett állandóan foglalkozott s foglalkozik Szepes- 
megye történetével, enne&va'különböző levéltáraké- 
bán rejt\%- hnvert-forráskíncseibŐR&Zf/p^ir^o^'3"'• 
seregét hozvftynapfényre s
qipnografi áibah^ a  m §

dolgozataival, valóságos’ kürKönyvtárí képeznek.
Dicsőséges pébMjáúl, hogy mit tehet még egy .szed-, 
gény lu th -pápis^fia  tennir ,téremteyj {akar. E mef- , 
;íptt a társadalom^áti . .is ...elsőrangny tényeződ 11 egy
letnek tagja s ’ részben elnöke; ki e sokoldalú 
elfoglaltsága mellett pillanatra sem felejti szem 
elől gyülekezetének s filiáinak érdekét, mit tanúsít 
az, hogy Keresztfáivá filiájában iskolát s imaházat 
emelt, Nagy-Eörött az iskolának biztos alapját 
megvetette, Barlangligeten pedig, a mely főleg az 
ő fáradozásai révén emelkedett nemcsak országos, 
de mondhatni világhírre, e nyáron fogják felavatni 
a fáradozásai alapján létesített templomot. 0  ala
pította a szepesbélai ev. nőegyletet s ifjúsági 
egyesületet is. Mindez érdemeinek csak jól meg
érdemelt koszorúját tette fejére az esperesség, mi
dőn őt 1890-ben az alesperesi, 1901-ben pedig 
— és pedig egyhangúlag —  a főesperesi tisztre 
emelte. Viselje e tisztet minél tovább, testi lelki 
erejének teljes birtokában.

A szepesbélai templom, a melynek szolgálatá
ban töltött lelkipásztorkodásának úgyszólván teljes 
idejét, az 1784— 1786. évek alatt épült, a II. József 
alatti türelmesebb időkben. E templom építésének 
történetében jellemző mozzanat, hogy az, hárha 
3000 lélek befogadására alkalmas, tehát igen tágas, 
szinte impozáns épület, másfél év alatt épült fel s 
készült el teljesen, a mi csakis a hívek felette nagy 
buzgósága mellett érthető. E buzgóságnak ismét 
igen ékesen szóló bizonyítéka az a tény, hogy idegen 
segélyt a munkáhozjem nem kértek, sem nem kaptak,



32 4. sz.EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

liánéin az egész munkát tisztán a maguk erejéből 
végezték el. Pedig a készpénzük bizony kevés volt: 
mindössze 3000 bécsi forint. Ámde a mi a készből 
hiányzott, pótolta a lelkesedés. A polgárok az összes 
kézi munkát és fuvart készséggel ajánlották fel s 
teljesítették is, a nemes és szent célra való tekin
tetből.

A templom belső berendezését pedig az akkor 
hatalmas céhek vállalták magákra, a kik a mun
kában valóságos nemes versenyre keltek. Mint
hogy pedig az aratási munkálatok alatt nappal nem 
segédkezhettek, hát nappala tették az éjjeleket, 
éjjeli időn hordták össze a követ, téglát, meszet, 
homokot stb., csakhogy a munka késedelmet ne 
szenvedjen. így aztán megcsinálták a csodát, hogy 
másfél év múlva lelkészük, Bubenka János, Wellner 
Samu késmárki lelkész társaságában az istenházát 
átvehette, illetőleg átadhatta rendeltetésének. És a 
szent munkán mindeddig Isten áldása nyugodott. 
120 éve áll e hajlék, de soha elemi csapás nem 
érte.

Ne is érje! S az új orgona, a melyet e nyáron 
fognak benne felállítani, hirdesse hatalmas hango 
kon évszázadokon át a szeretetnek és élő hitnek 
mindenható hatalmát.

1886-ban tartották meg a templom fennállá
sának 100 éves jubileumát, melynek történetére 
vonatkozólag falain feliratok olvas
hatók. *

áát'.múlt év nyarán, mint érett- 
swteijKÓrmányképviselő Késmárkon 

"'r-t-Wt elnök é.vel, Materny j
..ex rup* ‘’ásÁ

intézet tanáraival kirawfuTást tettun 
aJlunajec vadregényes völgyéhe.-;.

Utunlfc Szepesbélán vlvén kérész- ’ 
tül, természetesen beszóltunk a pap
iakra s félig tréfásán, félig komolyai) 
felkértük Wéber Samut, hogy jöjjön 
velünk és tartson a határon magyar 
istentiszteletet.

A sympathikus házigazda át
értve amondókánkat, sajnálatát fejezé 
ki, hogy nem jöhet, mert hoinap 
vasárnap, itthon van tehát dolga; 
egyébként —  tette hozzá —  van 
köztelek tudós pap, imádkozik az 
nektek.

Hát ha akkor nem is jöhettél 
velünk öreg (dehogy öreg!) barátunk, 
mi tudjuk, hogy otthon azért imád
koztál szivedben e zaklatott, e sors
üldözött hazáért. . .  Tartson is meg 
az Isten ott a határon sokáig s maradj 
meg még sokáig gyülekezeteddel to
vábbi boldog frigyben, hű lelkipász
tora híveidnek, avatott, cserkoszorús 
apostola az evangeliomi tudomány
nak s felkent lelkes őrállója a magyar 
nemzeti eszmének!

Stromp László.

Dolgozzatok és imádkozzatok.
Elbeszélés. (Folytatás.)

Káprázatosán fényes terembe lépett be Pál; 
a milyenről neki eddig fogalma sem volt. Egy 
dúsgazdag és jóizlésű úri ember szobájába; minden 
tárgy különös becsű s a mi legjellemzőbb, minden 
tárgy fényes, pompás, kihívó.

Száraz, alacsony, sovány arcú és beesett szemű 
ember ült egy asztalnál. írt; rémitő közönyös arc
cal, föl sem pillantott, mikor Pál belépett.

Pál érezte, hogy most vagy soha! Ebben a 
percben el fog dőlni sorsa. Egy másodpercig várt, 
de az ügyvéd azt mutatta, hogy nem vesz róla 
tudomást.

Vakmerőén, a milyen vakmerőséggel régen 
csatába rohantak ősei, sima, fesztelen lépésekkel 
egész közel ment az ügyvéd asztalához s jónapot 
kívánt.

Erre már mégis fölnézett a fiskális. Epés arc
cal meredt rá Pálra s lélektelen udvarias szóval 
mondta:

—  Kihez van szerencsém?
—  . . .  PáTVagyok; de a név mellékes, szólt 

rá Pál, mintha csak barátjának csevegne valami 
anekdotát, —  ma érkeztem Budapesre reggel 6 
órakor egyedül, nem volt itt egyáltalán senki isme-

A  szepesbélai ev. templom.
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rősöm. Megvallom, a dokor úr hírét sem voltam 
szerencsés hallani idáig. És most, 10 óra 13 perc
kor itt vagyok s kijelentem ügyvéd úrnak, hogy 
ha rám bízza a Korláth-ügyet, a. legrövidebb idő 
alatt tisztába hozom.

Az ügyvéd elámult. Ilyen arcátlanságról még 
neki sem volt fogalma idáig. Előbb bámulva, aztán 
meglepetve, végre érdeklődve nézte a hatalmas 
szál ifjút, kinek arca szépen kipirult a belső tűz- 
től s mégis fagyos közönyösség csengett a hang
jában.

— Maga vagy bolond vagy gazember.
Pál fagyosan vágott vissza.
—  Nem én, csak tudom, hogy doktor úrnak 

rám van szüksége. Olyan emberre, a ki egyformán 
tud tárgyalni a grófnéval is, a suszternéval is. Mert 
hiszen egyformán az összes érdekeltek asszonyok. 
Itt csak személyesen lehet tárgyalni, nem bíróság 
utján.

Az ügyvéd felállott. Dühösen nézett és szik
rázó szemmel a fiúra, kinek még most sem rendült 
meg a nyugalma. Szólani akart, de nem tudott 
mit. Hozzáfogott sétálni a szobában. A nagy bolyhú 
szőnyegekben elveszett a lépés zaja. Végre oda- 
állott az ablakba és nézte a szemközti ház malter
ból készült, követ hazudó díszeit.

Pál elnézte az eszes, ravasz arcot, melynek 
koronként minden izma megremegett, de nem lehe
tett róla egyebet leolvasni, mint hogy igen jól esik 
neki az ablakon kinézni. Elemezte magában az 
igénytelen embert s törté a fejét, hogy micsoda 
szerencsének köszöni ez' a szerencséjén*-.- ■ *  (
1 Aztán k#mliié/rcU a,

, szegények voltak, a falaknál s bennük^ .minden 
könyf-külön a számára', tervezett díszes, pompázó 
kötésben.

Egy félóra múlva az ügyvéd kácsázó lépéssel 
visszatért az íróasztalához. Leült. Száraz, téves han
gon odaszólt Pálnak.

— Az okmányait.
Ez belenyúlt a zsebébe s kivette az egész 

csomót.
Az ügyvéd sokáig nézegette szórakozottan. 

Végre szinte álmos, fátyolos nézéssel rápillantott 
s így szólt:

—  A szobája itt van jobbra. A Korláth-ügy 
a második szekrény, harmadik polc.

Pál úgy vette, mintha egész természetes volna 
a dolog.

Az ügyvéd is irta tovább a megkezdett dolgát.
Míg Pál a pör aktáit kereste kifelé, egy oldal

ajtón fiatal hölgy lépett be. A legtökéletesebb 
tüneményes szépség. Csábos, ingerlő alak; ragyogó 
finom arcbőr; álmodó kék szemek, s ideges, inger
lékeny, kissé érzékies magatartás. Az egész leány 
kihívó, túlságosan drága öltözetben, a mely va
gyont ér.

Odalebegett apjához s egy szó nélkül elébe
tett egy levelet. Az ügyvéd végig olvasta s alá
írta.

Pál féloldalt fordult fejjel oly mohón nézte a 
szépséges szép leányt, —  mint valami mesebeli 
tüneményt.

—  Papa! —  szólt hirtelen a lány, de rögtön

abba hagyta, mert papirzörgést hallott Ekkor vette 
észre Pált. Ez már ekkor nem nézett reá, hanem 
közönyösen végezte dolgát. Kivette a papirnyalábot 
s rá se nézve a lányra, nyugodt lépéssel átvitte a 
másik szobába.

Ott letette az asztalra, leült s diadalmámortól 
ragyogó arccal gondolta:

—  Minden az enyém! Az egész világ!
És szeme előtt ott ragyogott a leány képe:
— Megvan a királyném is! — suttogta.

V.
Az élet olyan, mint a folyóviz. A ki tud úszni, 

vagy még ügyesebb ember s csónakázik rajta, 
annak engedelmes szolgája, ha erős, ügyes és bá
tor. De az élhetetlen beleful.

Péter és Pál szépen haladtak a maguk útján. 
Péter a maga kis körében, hol az egyéni és családi 
boldogság az első, Pál a maga széditő útján oly 
bravúrral rohant fölfelé, szinte szélhámoshoz illő 
fogásokkal.

A világ azt mondta rájuk, Péter elveszett, 
mikor papnak ment egy kis faluba, mikor meg
házasodott s mikor nagy tehetségét elzárta szűk 
körbe. Pálra pedig irigykedve mondták, hogy:

— Ez az ember! Ez fogta üstökön a sze
rencsét.

Pál maga is így tartotta. Lelkének minden 
csöppnyi tehetségét ki tudta használni. Egy ev 
múlva már, mire a doktorátust: letette; /sá^ie^p 
ismert neVff ijgy-véd lett. Önálló i^gíoSjAtfojt s a'
Korláth-ügy . v.,***0 ***=— SiciTtQTjtán.Karsai Nándor előteriesztette t  renüDe üozotrp^Tímn csaftus^,_í nozza tr legertek^
sebb pörökeíA" >

Megházasodtak.. . • • - V*
f  Mindenik első ideálját vette el. Péter a bájos 

Arankát vitte ki aranyos kis papnéjának. Pál pedig 
Nyárfay Magdát, az ügyvéde leányát. Péter még 
jobban leragadt házasságával a bokrok boldogjai 
közé. Pál még feljebb lendült széditő ösvényén.

Pál mindig bosszús volt, ha bátyja eszébe 
jutott. Sok éven át nem találkoztak s mindeniknek 
több dolga volt, minthogy levélírásra legyen ide
jük. Péter a nagy boldogság, Pál valóban a sok 
ügy-baj miatt.

Gondolatban találkoztak sokat.
Pál ha egy kis időre végig heverhetett fényes 

irodájában, mely még túltett apósáén, mert ő egy 
valóságos gróffal rendeztette be, olyan emberrel, a 
kinek választékos Ízlése volt effélére, mondom, ha 
egy percnyi pihenője volt, mindjárt eszébe jutott 
kedves bátyja.

—  Az ördögbe i s ! — mondogatta ilyenkor, 
hát nem szégyen és gyalázat, hogy az a Péter úgy 
eltékozolja fényes tehetségét? Hisz mindnyájan azt 
tartottuk, hogy neki sokkal nagyobb esze van, és 
lám ! Bukdácsoló osztálytársaink épen oda jutot
tak, a hová ő. Buta, zsiros csizmájú parasztok közt 
parasztosodik el . . . Ha legközelebb pesti papra 
lesz szükség, felhozom! . . . Fel ám ! Ezt meg
csináljuk. Hisz utóvégre a gyertya nem arra való, 
hogy véka alá rejtsék! Szégyen és gyalázat, még 
anyagi gondjai is vannak, mikor én hozzám csak 
úgy dől a pénz . . . Hát nem jobb az én dolgom.
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Budapesten a legfényesebb első emeleti lakásban 
lakom, a feleségem az ország legszebb leánya. 
Micsoda asszony, Európában sincs különb nála. .  .

Hirtelen felállott s drága szivarjának hamvát 
leütötte egy antik áldozó tányérkába, mely most 
hamutartónak szolgált. Eszébe jutott a felesége, 
egész vakító szépségével, a mint az operában ül 
s e percben minden látcső felé van szegezve.

—  Péter meg az asszonya most biztosan 
egymás ölében ülnek, —  gondolta — s száz fáj
dalmas húr rezdült meg szivében. Irigység, fájda
lom, elkeseredés marta, hogy a föld legszebb asszo
nyának ő élvezi legkevesebbet a jelenlétét. Hiába, 
mindaketten végtelenül el vannak foglalva, ő az 
ügyeivel, az asszony toilletejeivel, társaságbeli dol
gaival. Nagyvilági életet élnek, s itt a szerelemre 
kevés idő jut.

Pál dühös féltékenységgel fogta a kalapját, 
lerohant, bérkocsiba vágta magát s ment felesége 
után színházba.

Jókor, az elhanyagolt asszonyok az ördög mar
talékai . . .

Péter ugyanekkor szinte testvérjéről beszélge
tett kis feleségével.

A nagy majolika függőlámpa, mely főbüszke
sége volt az édes gyerekasszonynak, „vakító fényt 
szórt szét.“ Péter ott ült a nagy diván sarkában s 
felesége, mint egy kis hófehér galamb simult az 
ölébe. Péter játszva, .bölcs szóval s beszéd közben 
mindjobban meghatódó szívvel.emlékezett öcsCsére.

.* — „Istenem, — sóhajtotta'.r'ni^*r-jobban át- 
& sW Lwf ~ ..tatenea !v«z a szegény

KVgy^fítjsíóíja -iBífmmbn szolga-’
latában. Hogy pazarolja Istentől,'#yérk Szép erejét, 
ideijét a bálványért'^ ’̂Szívtetefr; enwerékv közt, maga 
is szivtelenírtNlÉíáö^téngőMk' s nincs soha ^egy 

’ meleg, bizalmas “perce, mikor ezt“ a jól eső vég
telen boldogságot érezné. Hát nem Isten áldása van 
mi rajtunk édes? Nem szászorta boldogabb vagyok 
én?! Hisz én már a földön megkaptam, a miben 
neki szegénynek az égben sem lesz része, a menny
országot! . . .

Az évek teltek.
Pált nagy csapás érte. Felesége mindjobban 

elidegenült s végre elvált tőle.
—  Ej mit, —  vigasztalta ő magát. —  Még 

tízszer annyit dolgozom, mint eddig s nem jut 
eszembe . . .

Péter is remegő szívvel írta meg öcscsének, 
hogy felesége, mióta anya lett, betegeskedik s mind
jobban gyöngül.

Csakugyan nemsokára magához vette a sze
gény kis asszonyt az Ég.

— Az Isten akarata, — zokogta a férfi, s meg
tört szívvel viselte a csapást,

Viselte, míg viselhette. 0  maga tépelődő lel
kének esett áldozatul. Minden vigasztalása az volt, 
hogy a világ szegényeinek, árváinak, gyámoltalanai- 
nak, bajban szenvedőinek lett még nagyobb istápja, 
mint eddig.

Pár év múlva, egy cudar időjárású tavaszon 
tüdőgyuladásba esett. Végét érezte. Levelet írt 
öcscsének s mégkérte őt, hogy legyen gyámola árva 
gyermekének. Pál megdöbbenve olvasta a levelet.

— Hát neked kell meghalnod jó  testvérem. 
Bár én jutnék inkább oda . . .  Oh be halálosan 
belefáradtam, a kapzsi, rossz, hálátlan emberi fajjal 
való kínlódásba.

Rögtön utazni akart, de nem lehetett, mert 
valami főtárgyalása volt másnap.

A port megnyerte, de bátyjának csak a teme
tésére érkezett.

Megrendülve állott meg a koporsónál. De fáj
dalmát is megtörte a bámulás. Asszonyok sírtak, 
durva kérgeskezti emberek könyiiket törülgették 
körülötte. A ravatalos ház megtelt, az udvar is 
tele volt. A falu apraja-nagyja mind ott volt és 
mind sírt, mind kesergett. Jöttek a kartársak, az 
egész megyéből, jöttek a szomszéd falvak rend- és 
rangkülönbség nélkül. Az öreg méltóságos úr ép 
olyan kövér könycseppet sodort le hosszú szakál
láról, mint az egyszerű béresgazda.

Pál mintha álomban élt volna.
Jöttek a prédikálok és magasztalták a halot

tat és elfojtotta szavukat a zokogás és jajszóval 
sírt az egész gyülekezet.

Pál monoton bánattal hajtogatta magában:
—  Ha én meghalnék, nem volna egy lélek, 

a ki siratna.
Alig várta, hogy visszautazzon. Magával vitte 

a kis árvát, a négy éves gyönyörű kis leánykát. 
Nem sokat foglalkozott vele. Nem értett a gyer
mekekhez. Deres volt már bajusza, de még nem 
volt annyi ideig gyermekek közt, mint most a kis 
Ilonkával;-A■' saját gyermekeivel sem törődött soha. 

V4«^.s6m; 'bisda^ -hqgy az anyjok magával vitte őkevt 
t-hTTIKvisWí. T líO tn*íor íT"úgy- 'gondÖÍK'ozott, -hogy 
"beadja m ajd valami intézetbe, fejedelmi intézetbe 
s ráhagyja a vagyonát' . . . ”

Egész úton tűnődő volt és a maga módja sze
rint bánatos. Pedig nem értett a gondhoz, a bánat
hoz ; acélos, cselekvő egyéniségéhez nem illett a 
tépelődés. De most kutatta, kereste, mi is volt, a 
mivel bátyja úgy megnyerte az embereket? Hisz 
ő ismeri a falusiakat, elég pőre volt velük, tudja 
mily kapzsiak, lelketlen önzők . . . Miért rajongtak 
ezek Péterért?

És nem találta ki.
Megérkeztek lakására. Cselédet nem talált az 

egész háznál.
—  A gazok! — szitkozódott dühében, még 

nem vártak haza.
A kis leány nem respektálta a nagy férfi bosz- 

szúságát, folyvást csacsogott, újjongott és megbá
mult mindent. Végre kifáradt a gyermek, le kellett 
fektetni.

A férfi ügyetlen kézzel maga fogott hozzá a 
levetkőztetéshez. Nagy dolog ám az, egy kicsi 
leányt lefektetni. Míg ügyetlen újjakkal babirkáit 
a férfi a pici lány ruháján, ennek nyelvecskéje 
egyre pergett, olyan édesen, hogy az erős szivü 
embernek köny olvadt a szemében.

—  Na most már aludj gyerek!
Ilonka álomlátó nagy szemeivel rábámult báty

jára s őszinte, csodálkozó hangon mondá:
—  Hát az imádkozás!
Megfenyegette liliom újjával játszva, a hogy 

édes apja tette ő vele s folytatta:
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—  Tessék idejönni, mint apa szokta s mondani 
előttem az imádságot.

Pál elpirult.
—  Nem tudom én már fiam.
— N em ?!
—  Bizony nem.
—  Jaj pedig úgy nem szabad elaludni. Majd 

én megtanítom, tessék utánam mondani.
— Miatyánk! ki vagy a mennyekben. . .
És Pál, az imára, Istenre, föld feletti életre soha 

nem gondoló Pál lassan, dongva mondta a gyer
mek után gyermekkori imáit. Az estéli fohászt a 
könyörgést:

—  Áldd meg Isten apácskámat, anyácskámat, 
bácsikámat . . . minden jó  embereket, minden jó 
állatokat, fát, füvet és virágot és az egész világot. 
Ámen.

Pálnak csodálatos szédülés fogta el a szivét.
Igen, imádkoztak ők gyermekkorukban, csak

hogy még_ akkor nem volt benne a könyörgésben 
mindez. Ők megállották ott: minden jó  embereket. 
Ámen.

Micsoda s z í v  volt, a ki mindent, mindent bele
foglalt a kis imába.

Ő soh’se imákozott senkiért. Ő soh’se kívánt jót 
szívből senkinek! . . .

Ilonka rég lefeküdt a fehér párnákra. Rég ott 
járt lelke az angyalok honában. Apával, mamával 
beszélt . . . Pál még mindig ott ül előtte.! Nézi a 
gyermek arcát és ez a nézés' —- imádkö?á§» -í /

** Betölti .szivét nagy szeretet az egéaz 'émbériség -  
irónTT^ á rég erfelédeff emlekekTfel^uínak. Annáké, 
az időnek emlékei, mikor még völtak jó* emberek^ 
az ő világában. '•-•••■' j

A leányzó még nem halt meg csak aluszik. 
Egy kicsi gyermek szava felébreszté szivében a 
vallást és a szeretetet.

Föláll gondolkozva. Keres valamit. Kínosan 
megdöbenve áll meg. Mi hiányzik innen? Ebből a 
rakott könyvtárból.

A biblia.
Óh te hiúság vására, önzés kútforrása, alacsony 

érzések tápláló kovásza, te nagy könyvtár, hogy 
hiányozhatik belőled a könyvek könyve!

De nem. Hiszen itt van. Csakhogy nem a régi 
egyszerű fekete kötésben. Aranyba vágta ezt is a 
könyvkötő, hogy ne rijjon ki a többi közül . . . 
Pedig mi az arany a lélek aranyához!

Lám ő évtizedek óta nem látta itt ezt a 
könyvet.

Csakhogy megvan.
Magasztosult szívvel olvassa reggelig.
És másnap reggel már tudott imádkozni a kis 

Ilonkával.
És másnap már megkapta a hálának, a szere

tetnek, az emberi jóságnak első visszaverődő suga
rát. A hazatérő cselédektől, kiket nem büntetett 
meg, mint még tegnap tette volna.

És eljött a nap, melyen ő is érzett lelki békét, 
csöndet és boldogságot.

És eljött a nap, melyen áldotta a percet, mikor 
megtanulta a mindent megáldó könyörgést. Mert 
nem volt olyan nap, a melyen föl ne újult volna 
ereje. Istenben vetett hite, igaz vallása, a bibliából.

S őt is óriási embertömeg kisérte ki utolsó 
útjára. De nem gúnyos kárörömmel, vagy közö
nyösen, hanem igaz, fájdalmas részvéttel.

S mindezt egy gyermek imája teremtette.
Móricz Zsigmoncl.

V EG YES.

Az Országos Gyermekvédő-Liga. Az Országos 
Gyermekvédő Liga vasárnap délelőtt tartotta ala
kuló közgyűlését az Országos iparegyesület díszter
mében a tagok élénk érdeklődése mellett. A magyar 
társadalom a mai nappal tehát egy fontos szerve
zettel gazdagodott, melynek áldásos működésétől 
igen sokat várhat a közönség. Ez a hatalmas or
szágos szervezet céljául tűzte ki egy nagy gyermek
védő alap megteremtését, melynek kamatai jöve
delméből az országban működő összes gyermek- 
védelmi egyesületek részesülnek és így csakhamar 
lehetővé válik, hogy mindazon gyermekek, a kik 
ápolása eddig pénz hiányában lehetetlen volt, kellő 
elhelyezésben és védelemben részesülhetnek. Minden 
esetre kívánatos volna, hogy a magyar társadalom 
minden egyes tagja kivegye részét tehetsége és 
tehetősége arányában a nagy munkából, hogy a 
liga minél jobban megfelelhessen nemes-feladatának?

A 'gyűlést Edelsheim-Gyular Lipót báró, az.’ 
előkészítő-bizottság' tslhöke nyitotta meg lendületes 

^beszéddel, kifffttvIjT. a líw> céttfct • 
í elnöki megnyitó irtán Karsai Sándor előterjesztette 
az alapszabály-rerv^zetet, melyet, a jelen voltak egy7 
hangűlag és mijdosítás nélkül rijafeckak,.Ruffy Pál-' 
dr. miniszteri tanácsos, az- állami^y'&f’̂ Rmenhelyek 
felügyelője szólalt fel azután. Örömének ad ki
fejezést, hogy végre a gyermekvédelen ügye a 
helyes űtra terelődött és hogy akadtak nemeslelkű 
emberek, a kik mozgalmat indítva a társadalomban, 
sietnek az állam segítségére a nemes munka végre
hajtásában. Nagy szerencséjének tartja, hogy a 
liga élére olyan férfi állott, mint Edelsheim-Gyulay 
Lipót, a ki már hossu évek során át fejt ki áldásos 
működést a gyermekvédelem terén és a ki hivatva 
lesz a ligát egy hatalmas szervezetté fejleszteni. 
Beszéde végén ajánlja, hogy a közgyűlés válaszsza 
meg élethossziglan Edelsheim-Gyulay bárót elnökéül 
és Karsai Sándor dr.-t, a ki fáradhatatlan apostola 
a gyermekvédelemnek, „ügyvezető” igazgatónak.

Az indítványt nagy lelkesedéssel fogadta el a 
közgyűlés. Miután még Szilágyi Arthur Károly dr. 
felajánlotta az ügyvédi körben alakult gyermek
védő bizottság támogatását, áttért a közgyűlés a 
választásokra. Igazgatók lettek: Bókay János dr., 
Glück Frigyes, Kemény Ferenc dr., Kaífka László, 
Ormody Vilmos, Berend Miklós dr., Kadisics István, 
Ruify Pál, Szilágyi Arthur Károly és Herzog Mór 
Lipót báró.

Választottak még egy ötven tagú díszelnökséget 
és egy kétszáz tagú választmányt, mely azonban 
később hatszáz tagra fog kibővíttetni.

Eljegyzés. Falvay Kálmán MÁV. mérnök, 
Komáromban az érsekujvári kirendeltségnél jegyet 
váltott Wrchowszky Margittal, Wrchowszky Károly
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nyug. nagyszombati városi tanácsos és presbyter 
leányával. Falvay Antal családjában rövid időn ez 
a második eljegyzés, mely az ismerősök széles 
körében kelt örömet.

Bocskay - ünnepségek Hajdúböszörményben.
A Protestáns Irodalmi Társaság titkára, Szőcs 
Farkas theologiai tanár Budapestről, a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerületi értekezlet titkára, Erdős 
József dr. debreceni theologiai tanár, továbbá 
Dicsőfi József debreceni lelkész, egyházkerületi 
főjegyző, az értekezlet választmányi tagja, a hajdú- 
megyei Bocskay - szoborbizottság képviseletében 
pedig Weszprémy Zoltán alispánhelyettes és Czeg- 
lédi Mihály tb. ügyész február 24-én értekezletre 
gyűltek össze Hajdúböszörményben, hogy meg
tárgyalják és tervezzék azon ünnepségeket, melyek 
ez év őszén Hajdúböszörményben egy időben foly
nak le : nevezetesen: A Bocskay-szobor leleplezése, 
a tiszántúli egyházkerületi értekezlet és a Protes
táns Irodalmi Társaság ülése. A hajdúböszörményi 
helyi bizottság tagjai is megjelentek ezen a tanács
kozáson Balthazár Dezső esperes és Somossy Béla 
polgármester meghívására és közös elnöklése mel
lett. A tanácskozáson a következőket állapították 
meg: Szeptember 29-én este alakuló gyűlése, úgy 
az egyházkerületi értekezletnek, mint a Protestáns 
Irodalmi Társaságnak; szeptember 30-án reggel 
ünnepi istentikZfelét a Kossuth-téri (régi) templom

iján, a "hol az imát tartja célra felkérendő
ág. ev. lelkész, a prédikációt táí^gífa már felkért.

jdrJfcipppni LJe'kejsz iagyházkerület 
nrőjegyző. Azt EövetíiegTSj^-vsB ^^ySnek Haj^ítfj, 
böszörményben tartandó alfctdüiígpözgyűlése után 
jön a Bócskay-szöbor leleplezése, melyhez az .ünnepi 
szónokokat' arvármegve kéri fel. 30-án délután 
belmissió ülés. Október 1-ső napján a Protestáns 
Irodalmi Társaság és az egyházkerületi értekezlet 
együttes ülést tartanak a Kálvin-téri (új) templom
ban ; megnyitja azt a Protestáns Irodalmi Társaság 
elnöke, alkalmi előadást tart Balog Ferenc debre
ceni theologiai tanár Bocskaynak, mint vallási 
szabadsághősnek, Kőrössy Kálmán dr. Bocskaynak, 
a politikai szabadsághősnek nagy múltjáról; az 
ülést bezárja az egyházkerület elnöke.

Kártyajáték a jótékonyság szolgálatában. 
1885-ben alakult a fővárosban egy visztező tár
saság azzal a kitűzött céllal, hogy a játéknyere
séget emberbaráti intézmények támogatására fordítja. 
Elhatározta tehát, hogy elsőbben az árvaügynek 
tesz szolgálatot és pedig akként, hogy a játékból 
befolyó nyereséget tőkésíti mindaddig, mig az el
érvén a 8000 koronát, annak kamatai kellő fede
zetet nyújtanak egy árva fentartására A társaság, 
mely hetenként egyszer játszott a napi munka 
végeztével, 13 év alatt összegyűjtvén a szükséges 
8000 koronás tőkét, alapítványt tett a protestáns 
orsz. árvaházban egy árva fentartására. A múlt 
pénteken a Pique Dame-Társaság meglátogatta az 
árvaházat, hogy a megüresedett alapítványi helyre 
a napokban fölvett árvalány magatartása iránt 
tudakozódjék és ez alkalommal gazdagon megven
dégelte az arvaház 101 növendékét a miért az 
árvák egyike hálás köszönetét mondott a jótevő 
uraknak.

A Pique Dame-társaság tagjai, kik most egy 
más jótékonycélu intézmény javára játszanak, a 
következők: Bajza Lajos Máv. felügyelő, Bielek 
Miksa műegyetemi tanár, Fleischer Péter tüzérőrnagy, 
Forcher Adolf Máv. igazgató-helyettes, Horváth 
Mihály ügyvéd, Kéler Napóleon műépítész, Kéler 
Zoltán dr. ügyvéd, Rónay Károly dr. kir. közjegyző, 
Zimmermann Ferenc nyug. Máv. felügyelő, Zsem- 
bery Kálmán curiai biró. Ugyanez a társaság a 
múlt éven 1000 koronát adott az érsekujvári 
templomra.

Ostffy Asszonyfán. Csenge anyányi leányegy
házában Berecz Gábor tanító 13 előfizetőt gyűjtött 
a Családi Lapnak. Méltó elismeréssel említjük buz- 
gólkodását s vajha sokan követnék példáját. A 
leányegyház 2000 lélekből áll s már szép alapja 
van az anyaegyházzá alakulásra. Van 52 hold földje 
(Trsztyénszky-féle hagyomány); pénzalapjai 17,000 
koronára rúgnak. Szinte csoda, hogy Kemenesalján, 
mely híres egyházias buzgóságáról, ekkora község 
ennyi ideig tudott leányegyház maradni.
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