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FALUSI TEM PLOM BAN.
Derűs nyári reggel — harangzúgást hallok,
Beh régen hallottam én ezt a harangot,
Beh régen, beh régen! El is felejtettem,
Emléke elaludt lassan a lelkemben
Hogy innét elmentem.
Hogy szívembe zúg a harang szava újra,
Emlékeim álmát valami elfújja,
Éber ábrándokat szövöget a lelkem,
Gyermekkorom újra itt van a jelenben,
A többit felejtem.
Megyek a templomba. . . Szívem elfogultan
Nyüzsög kebelemben, míg oda visz utam,
S mintha nagy bűnöknek megbánója volnék,
Szorongva tűnődöm magamban s ha én még
Imádkozni tudnék.
Hej, mert a míg jártam a hiú világot,
Úgy elfelejtettem én a M íatyánkot!
Belekezdek félve, elakadok benne,
Csak a mindennapi kenyérnek kérelme
Maradt meg eszembe'.
A kicsi templomba nagy komolyan lépek,
Meghatottan nézem az ájtatos népet,
Régiből ismerem a legnagyobb részit,
Ok is ismernek, csodálkozva nézik;
Mit keresek én itt.
Fenkölt únnepélylyel a zsolozsma zendúl
S új emlék fakad fel megint szívembúl,
Új emlék megint az ősz pap imájára,
Mit a templom népe buzgón mond utána,
Szemeit lezárva.

Merengő orgona, komoly fehér falak,
Félhomály, kopott szék, mind a régi maradt,
Csak egy kellene még közibökí egy gyermek,
Ki összetett kézzel édes anyja mellett
Buzgóságra gerjed.
De hiszen ő itt v a n : összetett kezekkel
Mondom a könyörgést a gyülekezettel...
Imádkozni, mikor körüliem e jó nép,
Mintha csak most is a régi gyermek volnék,
Tudok már, tudok még.
SZABÓ ENDRE.

Józanul bölcselkedjünk.
Róma 12, 3—5.

Gyarló ember semmivel se képes mással méltó
képen meghálálni Isten atyai szeretetét, mint ha
az Úr akarata szerint él. Miként a gyermekben is
nem szép szavakat, nem dicséretet, nem ajándéko
kat és áldozatokat vált ki a szülői szeretet gon
doskodása, hanem engedelmességet.
Ebből tudjuk meg, hogy ismerjük Ót, ha az ö
parancsait megtartjuk. A ki ezt mondja: Ismerem
Ót, és az ö parancsait meg nem tartja, hazug az
és abban nincsen igazság. A ki pedig megtartja az
ő beszédét, abban valósággal megteljesedett az isteni
szeretet, ebből tudjuk meg, hogy ö benne vagyunk !
(I. János 2 ,3 —5.). Az ő akarata pedig bölcseségre
s békességre vezeti az embert.
A ki okát tudja adni minden cselekedetének,
az < !. A ki kihasználja a kínálkozó alkalmakat,
vágj
ehéz helyzetekből is megtalálja a kivezető
utat, . . _,yes ember. A ki azonban az ügyességet
az okossággal párosítva, mindig fel tudja ismerni
a helyes útat, a mely célhoz vezet és meg tudja
válogatni az eszközöket is, melyekkel élnie kell, az
bölcs ember. Van azonban bölcs emberileg és van
bölcs istenileg. Emberileg az bölcs, aki a maga
józan okoskodása és a tapasztalat alapján cselek
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szik, Isten szerint bölcs az, a ki az Úr akaratát
követi. Amazzal összeférhet esetleg az önzés is,
emez csak az Isten dicsőségét munkálja s annak
munkálásában találja fel a maga boldogságát is.
Amaz emberi, ez isteni célok követésében fárad.
Amaz sokszor elragad, ez mindig mérsékel.
Azt mondja az apostol: senki se bölcselkeijék
felebb annál, a mint kell b'ólcselkedni, hanem józanul
biilcselkedjék.
Mit ért az apostol józan bölcselkedésen, azt
is megmondja a következőkben : Mert miképen egy
testben sok tagjaink vannak, minden tagoknak pedig
nem egy cselekedetük tan: azonképen sokan egy test
vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig mindnyájan
egymásnak tagjai vagyunk.
Egy görög bölcs, a kit pedig Jézussal is össze
szeretnek hasonlítgatni, azt mondta, hogy minden
dolognak mértéke az ember m aga: az én. Ha ez
áll, akkor mindennek értéke attól függ, mennyiben
használ vagy árt nekem. Ebben pedig tág teret
nyitottunk az önzésnek. És az ember és az emberi
ség, népek és nemzetek ősidőktől fogva csakugyan
ezen az úton jártak. Az önzés természeti ösztön,
mely az emberben és az állatban egyaránt meg
van. A természet mindig kíméletlen. Az erősebb
elnyomja a gyöngébbet, a gyöngébb elvész az erő
sebb miatt. Mennél hatalmasabb fákból áll egy
erdő, annál soványabb keblében a tenyészet. Mintha
minden fa, mint az ember szokta, csak a maga
hasznát keresné egyedül.
Csak az Úr Jézus tanította meg az embert az
önzetlenségre (J oltotta az ember leikébe azt a
gondolatot, hogy mi mind egy Atyának gyermekei
s így egymásközt testvérek vagyunk. Mennél többet
követel hát valaki a maga számára, annál inkább
vét a testvérszeretet ellen. A ki magát véli a világ
középpontjának, ki körül minden érdeknek forog
nia kell: a testnek, a természetnek, az ösztönök
nek a bölcseségét vallja. Ki másokat is testvérként
szeret és istápol, józanul bölcselkedik. Amaz a
bölcseség békételenséget és nyomorúságot, emez
békét és megelégedést terem.
Ma a szociálizmus korát éljük. Azét a szociálizmusét, a melynek egyik óriási hibája, hogy nem
józan bölcseségből indult meg, nem is józan böl
cseség vezetése alatt áll. Mert megfeledkezik ama
sarkalatos tételről, hogy a társadalmi életet egyformásitani nem lehet. Miként egy testben sok tag
van s minden egyes tagnak más-más munkaköre s
ebből folyölag más-más ellátása és tisztessége i s :
úgy a társadalomban is. És miként maga az emberi
test, úgy a társadalom is csak ilyen berendezkedés
mellett teljesítheti élethivatását. A tagok mindenike
a maga munkáját végezi, de kell is, hogy végezze,
mert különben felbomlik a békés együttmunkálás
és beteg lesz az egész test. Társadalmi életünk
ezt a betegséget nyögi mindnyájunk kárára. Az
emberek egész tömegei balgatagul bölcselkedve
azt akarják, hogy a kezet is úgy kíméljék, mint a
szemet, vagy megfordítva, hogy a szemet se része
sítsük nagyobb kíméletben, mint a kezet, hanem
fogjuk azt is durva munkára. Meg nem gondolják,
hogy minden testrész külön munkára van hivatva
s az egész test csak akkor képes az életre, ha
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minden egyes tagja hűségesen és zavartalanul végzi
hivatását. Balgatag bölcseség, a test bölcsesége az,
mely nem munkakörének buzgó és hűséges be
töltésében, hanem elérhetlen álmok hajhászásában
keresi boldogságát.
De balgatag bölcseség az is, mely a testvér
tagot csak azért, mert durvább munkát végez, le
nézi, kisebbíti, elhanyagolja. A testvériséget ne
csak azoktól kívánjuk meg, akik alattunk vagy
fölöttünk állanak, hanem gyakoroljuk mind kivétel
nélkül. Mert sokan egy test vagyunk a Krisztusban,
egyenkint' pedig mindnyájan egymásnak tagjai
vagyunk. Majd ha minden egyes ember lelkét az
őszinte testvérszeretet élteti és irányítja, akkor jön
el e földre az Isten országa, akkor és csakis akkor
lesz egy ahol és egy pásztor. (János 10,16.)
De erre a szent célra csakis a józan bölcsel
kedés vezet el, amint az Isten mindeneknek adta
a hitnek mértékét. Mert csak az a bölcseség józan,
melyet a hit irányít. Az a hit, melyet Krisztus
hozott; az a hit, melyet Üdvözítőnk a maga lelké
ben táplált; az a hit, mely már e földön is Istennel
forraszt együvé s így az örök boldogság kezdete
mindnyájunknak. E hit magva az a meggyőződés,
hogy Isten minden embernek szeretetben gazdag,
kegyelemben kifogyhatlan Atyja, kinek szeretetében
egy szent családdá egyesül a Krisztus által az
egész emberiség. És e családban nem élhet irigy
ség, visszavonás, gyűlölség, hanem csak szeretet.
E családban nem tűrheti a testvér, hogy atyafia
szűkölködik vagy éppen nyomorog, nem nézheti,'
hogy elégületlen szívvel, panaszkodva tengeti éle
tét: hanem a sáfárságra bízott atyai javakat rész
vevő szívvel megosztja vele. Az igazi, a józan
bölcseség az Istenbe vetett hitből sarjad k i; szere
tettel táplálkozik s békét és megelégedést terem.
Ki békére és megelégedésre vágyik, bölcselkedjék
józanon 1 Ámen.

Petőfi családi költészete.*
Az égő szerelem lángajkú költője, a népsza
badság szilaj bajnoka, a vészes forradalomnak
viharmadara, kinek szive és élete forrongó, hul
lámzó tenger, pályafutása egy csodás tünemény —
így él Petőfi nemzete lelkében. Ezek a vonások
ragadták meg az utókor emlékezetét s varázsolják
elénk a költő megdicsőült alakját. Jellemének és
lelkületének egyéb vonásai ezek mellett elmosód
nak, pedig nem kevésbbé fontosak és rokonszen
vesek. A szilaj lelkű Petőfit ismeri mindenki, de
kevesen veszik észre, hogy szivének lobogó lángjai
mögött szelidebb érzések tüze is égett: többek
közt a családi élet odaadó szeretete.
Nyugtalan, változatos élete sohasem elégítette
ki, vissza-visszatért a szülői ház csöndes körébe s
örökké egy békés családi otthon után vágyódott,
melyet midőn elért, akkor volt legboldogabb életé
ben. Ez érzelmek Petőfi költészetének úgyszólván
legszebb darabjait sugalmazták: családi költemé
nyeit. Petőfi családi költészete egész új jelenség
* Felolvasta szerző a soproni ev. lyceum egyik vallá
sos estéjén.
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irodalmunkban, e téren egyéni volta és közvetlen
sége utolérhetetlen. Színes, meleg képei életet
lehelnek s megrezzentik szivünk legérzékenyebb
húrjait.
Ide tartozó költeményei két csoportba osztha
tók. Az egyikben arról a családról szól, a melynek
maga is szülötte volt, a másikban arról dalól,
melyet maga alapított. Szüleiről és feleségéről írt
költeményei érzésvilágába belevonja a testvéri és
baráti viszony gyengéd kötelékeit is. Úgy, hogy
valósággal megéled előttünk e kis családi kör,
igénytelenségében megható sorsával, kicsinyes, de
nehéz küzdelmeivel; tagjai jó ismerőseink, sőt lel
kűnknek rokonai.
E két csoportból ezúttal csak az elsővel fog
lalkozom.
Az első csoport középpontja a szülői ház, ki
magasló alakjai a jó öreg pár, Petrovics István és
neje, mint fiuk énekei: a „szent öregek“. A költő
természetének alapvonásait tőlük örökölte. Indu
latainak föllobbanó szilajságát, büszke dacát atyjá
tól, ki keményfejő, szigorú ember volt s utóbb a
sors csapásainak súlya alatt zúgolódó, föl-fölinduló
természet. Lelkének szelíd érzelmeit, hallgatag
mélaságát, fogékonyságát pedig édes anyjától nyerte,
ki a fiát sokszor meg nem értő apai szigor mellett
a szív mélyébe látó, mindent megbocsátó és elfe
dező szeretetet képviselte. A fiú Szerette is anyját,
szeretető szinte imádássá vált. Tudjuk, hogy nyug
talan lelke nem tudott beleszokni az élet rendes
kerékvágásába, azért atyja levette róla kezét. A
katonasághoz megy, honnan megtörve, betegen
bocsátják el; a színészekhez szegődik, hol a nyo
morult élet megfosztja lelkét ábrándjaitól; majd
kenyeret keresni siet Pozsonyba az országgyűlés
színhelyére, a hol betevő falatját másolással szerzi.
A Duna partján bolyóng, éppen hajó indul lefelé
a folyón, szülőföldje felé s könybe borul két szeme
pillája:
Távolból.
Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh mily drága e lakocska nékem !
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.
... Szép hazámba ismerősök mennek;
Jó anyámnak tőlük mit izenjek?
Szóljatok be, földiek, ha lészen
Utazástok háza közelében.
Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse . ..
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne a szive szegénynek !

A szülői szeretetnek ezt a gyöngédségét ily
egyszerű közvetlenséggel csak Petőfi szive tudta
megteremteni. A költeménynek szeliden borongó
hangulata minden érző szivet megkap.
Petőfi atyja végre is megengesztelődött s a fiú
örömrepesve siet hazafelé, anyja karjába.

11

Füstbe m ent terv.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél szebb gondolat,
Míg állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

Egész úton hazafelé
Azon gondolkodám,
Miként fogom szólitani
Rég nem látott anyám.

Mit mondok majd először is S a kis szobába toppanék...
Kedvest, szépet neki ?
Röpült felém anyám...
Midőn, mely bölcsöm ringatá, S ón csügtem ajkán... szót
A kart terjeszti ki.
lanul...
Mint a gyümölcs a fán.

Lehet-e ennél szebben, igazabban éreztetni a
szeretet szivet-elárasztó hatalmát, mikor a szó, ajk
a szív dobbanására elnémul s a némaság mond el
mindent.
„Egy estém otthon" című költeményében
érdekesen és jellemzetesen írja le szüleit s e rajz
ból tisztán megismerhető azokhoz való viszonya:
Borozgatánk apámmal;
Ivott a jó öreg,
S a kedvemért ez egyszer —
Az isten áldja meg!

Továbbá elszavaltam
Egy bordalom neki,
8 nagyon-nagyon örültem,
Hogy megnevetteti.

Soká nem voltam otthon,
Oly rég nem láta már,
Úgy megvénült azóta —
Hja, az idő lejár.

De ő nem tartja nagyra,
Hogy költő fia van;
Előtte minden ilyes
Dolog haszontalan.

Beszéltünk erről-erról,
A mint nyelvünkre jött;
Még a színészetről is
Sok más egyéb között.

Nem is lehet csodálni!
Csak hnsvágáshoz ért;
Nem sok hajszála hullt ki
A tudományokért.

Szemében „mesterségem",
Most is nagy szálka még;
Előítéletét az
Évek nem szünteték.

Utóbb, midőn a bornak
Edénye kiürült,
Én irogatni kezdtem,
0 meg nyugodni dűlt.

„No, csak hitvány egy élet
Az a komédia !“
Fülemnek ily dicsérést
Kellett hallgatnia.

De ekkor száz kérdéssel.
Állott elő anyám;
Felelnem kelle, hát az
írást abban hagyám.

„Tudom sokat koplaltál,
Mutatja is színed.
Szeretném látni egyszer,
Mint hánysz bukfenceket. “

És vége-hossza nem lett
Kérdezgetésinek;
De nekem e kérdések
Olyan jól estenek;

Én müértö beszédit
Mosolygva hallgatám;
De ö makacs fej ! föl nem
Világosílhatám.,.

Mert mindenik tükör volt,
A honnan láthatára,
Hogy a földön nekem van
Legszeretőbb anyám !

A „jó öreg" sehogy sem tud még belenyu
godni fia „mesterségébe", a költő csak mosolyog
gúnyos megjegyzésein, gyengédsége bizonyos hu
morral vegyül atyja felfogásának megítélésében.
Az utolsó versszakok pedig gyönyörű hasonlatban
dicsőítik az anyai szeretetet. Az egész versen az
otthonias, fesztelen érzésnek hangulata vonul át,
melyet a költő a fővárosi zaj után bizonyára fo
kozva érzett a csöndes szülői hajlékban.
Pestre visszatérvén, újra elfoglalja helyét a
szerkesztőségben; rendes jövedelme némileg gond
talan életet biztosított számára s még szüleit is

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

12

segíthette. Föltűnhetett lelki szemei előtt a jövő,
melyben legnagyobb nyomorúsága idején is bízott
s a dicsőség, melylyel anyagi viszonyai is javulni
fognak s szegény szüleit még jobban támogathatja.
Talán egy szerény segély-küldemény mellé írhatta
vigasztalónak és biztatónak játszi lelkének ezt a
szép szüleményét.
Szülőimhez.
Hejh, édes szülöimék,
Gazdagodjam meg csak !
Akkor, hiszen istenem,
Nem panaszolkodnak.

Minden teljesülni fog,
A mit csak kivannak ;
Megelőzöm vágyait
Éd’s apám s anyámnak.

Lesz csinos ház, a miben
Megvonulnak szépen;
Pince lesz a ház alatt,
Jó bor a pincében.

Pistinek meg majd veszek
Drága paripákat,
Rajtok, jó Istók öcsém
Vásárokra járhat.

Meghíhatja éd’s apám
Minden jó barátját;
tíorozás közt lelkűket
A jó kedvbe mártják.

Végesvógül lesz nekem
Dúsgazdag könyvtárom;
Akkor majd a verseket
Nem pénzért csinálom.

Szép kocsit csináltatok
Éd’s anyám számára ;
Nem kell, hogy a templomot
Gyalogosan járja.

Ingyen osztom azokat
Szét az újságokba-;
Minden szerkesztő, tudom,
Szivesen fogadja.

Lesz arany szegélyzetü
lmádságos könyve
Krisztus urunk képe lesz
Szépen metszve benne.

S hogyha szép lányt kaphatok
— De magyar lelkűt ám! —
Éd’s apám táncolni fog.
Fia lakodalmán.

így élünk majd boldogan
A mulatságoknak,
így biz’ édes szüleim...
Gazdagodjam meg csak.
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A gyengéden szerető fiú mily jól ismeri szülei
nek titkos vágyait, az öreg úr óhajtozását egy bol
dogabb, nyugodtabb élet után, mikor békében el
pipázhatna és elborozhatna ismerőseivel s anyjának
vallásos lelkiiletét, a ki akkor gyakrabban juthatna
el az Isten házába. A költemény pajzán, tréfálkozó
hangjában is az igazság és a szív uralkodnak.
De nemcsak maga gondoskodik öreg szüleiről,
kiket a sors csapása mindegyre jobban sújt, hanem
István öcscsének is ír Pestről egy meleghangú,
közvetlenségében utolérhetlen költői levelet, mely
ben lelkére köti, hogy az öregeket erejétől telhetőleg gyámolítsa.

És máskülönben hogy van dolgotok ?
Tudom, sokat kell fáradoznotok,
Örök törődés nap tok, éjetek,
Csakhogy szűkecskén megélhessetek.
Szegény atyánk, ha úgy nem bízik
Az emberekben, jégre nem viszik.
Mert ő becsületes lelkű, igaz :
Azt gondolá, hogy minden ember az,
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, a mit keresett.
Szorgalmas élte veritékinek
Gyümölcseit most más emészti meg.
Mért nem szeret úgy engem Istenem,
Hogy volna mód sorsán enyhítenem.
Agg napjait a fáradástul én
Mily édes-örömest fölmenteném.
Ez fáj nekem most, nyugodt éltemet
Most egyedül ez keseríti meg.
Tégy érte, a mit tenni bír erőd,
Légy jó fiú és gyámolítsad őt,
Vedd vállaidra félig terheit
S meglásd öcsém, az Isten megsegít.
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S anyánkat, ezt az édes jó anyát
Ók, Pistikám, szeresd, tiszteld, im ádd!
Mi ö nekünk ? Azt el nem mondhatom,
Mert nincsen rá szó, nincs rá fogalom...
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítná tőlünk őt az é g . . .

E levelet még természetesebbé, közvetlenebbé
teszi a gondolatmenetnek bizonyos önfeledtsége s
a mintegy észrevétlenül szomorúra tévedt hangulat:
En a vidámságnak hangját keresém
És akaratlan ilyen fekete
Lett gondolataimnak menete:
S ha még tovább fonnám a fonalat,
Szivem repedne a nagy kín alatt.

Szülei nemsokára elhagyják „a kis lakot a
nagy Dunamentében“ s 1845-ben Vecséről Szalkszentmártonba költözködnek. A szerencsepróbálás
nak utolsó kisórlete volt ez. Egyáltalában mióta
veszteséget szenvedtek és elemi csapások érték
a családot, Petrovicsék nem tudtak zöld ágra ver
gődni ; egy helyen se maradtak sokáig, Kiskőrösön,
Szabadszálláson, a hova többször visszatértek. Fél
egyházán, Duna-Vecsén és végül Szalkszentmártonban telepedtek le, azt remélvén, hogy valamelyik
helyen csak fordul a szerencse, mely eddig kerülte
őket. Utóbb már igen nyomasztó volt a helyzetük:
megöregedtek, a sok gond mellett az örökös törő
dés kétszerte nehezükre esett.
Ez időtájban látogatja meg őket Petőfi s erről
a látogatásról emlékszik meg „A jó öreg kocsmá
ros" című szép költeményben. Ekkor már teljesen
megbékültek atyjával, az öreg belenyugodott fia
sorsába, megbarátkozott „mesterségével “ is, sőt
büszke volt költői hírére. A híres költő hálás szive
pedig egy gyönyörű versben kérte le a jó Isten
áldását a szegény öreg apára.
A jó öreg kocsm áros.
Itt, a honnan messze kell utazni, míg az
Ember hegyet láthat, itt a szép Alföldön,
Itten élek én most megelégedéssel,
Mert időm vidáman, boldogan töltöm.
Falu kocsmájában van az én lakásom;
Csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel.
Egy jó öreg ember benne a kocsmáros...
Áldja meg az isten mind a két kezével.
Van szállásom itten s ennem-innom ingyen,
Soha sem volt ennél jobb gondviselésem.
Az ebédre nem kell senkit is megvárnom,
És mindnyájan várnak én rám, hogyha késem.
Csak egyet sajnálok: az öreg kocsmáros
Összekoccan néha jó feleségével;
No de a mint összekoccan, meg is békül...
Áldja meg az isten mind a két kezével!
Elbeszélünk néha a letűnt időkről.
Hejh, régibb idői boldogak valának:
Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt;
Alig tudta számát ökrének, lovának.
Pénzét a hitetlen emberek csalása,
Házát a Dunának habjai vitték e l;
így szegényük el a jó öreg kocsmáros...
Áldja meg az isten mind a két kezével!
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Alkonyuló félben van már élte napja,
8 ilyenkor az ember nyugodalmat óhajt,
S ő reá szegényre, a szerencsétlenség,
Ő reá, mostan mért legtöbb gondot és bajt.
Fáradoz napestig, vasárnapja sincsen,
Mindig későn fekszik, mindig idején kel ;
Mint sajnálom én e jó öreg kocsmárost...
Áldja meg az isten mind a két kezével !
Biztatom, hogy majd még jóra fordúl sorsa;
Ö fejét csóválja, nem hisz a szavamnak.
„Úgy van, úgy“, szól később „jórafordul sorsom,
Mert hisz’ lábaim már a sír szélén vannak.1*
Én elszomorodva borulok nyakába
S megfürösztöm arcát szemeim könnyével,
Mert az én atyám e jó öreg kocsmáros...
Áldja meg az Isten mind a két kezével!

Mikor az öregek végképen tönkrejutottak,
Petőfi Vácott fogadott számukra lakást s Pestről
segélyezte őket. A két öreg olcsóbban élhetett a
kis városban, a hová gondos fiuk gyakran látoga
tott el Pestről, míg 1848 tavaszán Pestre hozta
őket feleségéhez. Egy ily váci látogatása alkalmá
ból írta az „Anyám tyúkja“ című kis költeményt.
Az öregek szegényes kis lakásába, ha nem is a
nélkülözés, de a gond és szomorú emlékek tanyá
jába elhozta aranyos lelkének gazdagságát, pazar
fényét és melegét. Mig szive sajgott a látottak
miatt, ajkán a tréfának hangja, szemében a gyön
géd bohóskodás mosolya az öregekkel elfeledtette
nyomorúságukat.
Ejb mi a kő ! tyúk anyó, kend
A szobában lakik itt bent ?
Lám, csak jó az Isten, jót ád !
Hogy felvitte a kend dolgát!
Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is*fólszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobából.
Dehogy verik, dehogy verik !
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kis király sem él jobban.
Ezért aztán, tyúk anyó, hát
Jól megbecsülje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám.
Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi.'cseléd vagy a háznál,
Mindig emberül* szolgáltál.
Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhúsra,
Élj a tyúkkal barátságba .. .
Anyám egyetlen jószága . . .

Pestről ellátogatott szülőföldjére is, gondtalan
gyermekkora színhelyére, Félegyházára. A meglett
férfi az ifjúkori emlékek hatása alatt boldog csaló
dásba andalodik; újra gyermeknek képzeli magát
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s vesszőparipáján beszáguldván a régi helyeket,
az esti harangszóra fáradtan hazatér s az altató
dal édes hangjaira els '.enderedik . . .
Szülőföldem .
Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város, születésem helye,
Mintha dajkám dalával vén’ tele;
Most is hallom e dalt, elhangzott b á r:
„Cserebogár, sárga cserebogár!"
Úgy mentem el innen mint kis gyermek
Es mint meglett ember úgy jöttem meg.
Hejh, azóta húsz esztendő telt el
Megrakodva búval és örömmel.
Húsz esztendő . . . az idő hogy eljá r!
„Cserebogár, sárga cserebogár !“
Megkondul az esteli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Haza megyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán,
Hallgatom s fél álomban vagyok már . . .
„Cserebogár, sárga cserebogár!"

E szelíd hangokat szilajabbak váltják fel, mikor
amiről annyiszor álmodott, megmozdul a levegő s
végig sivit az országon a forradalom szele. Még
csak a nemzetiségek mozognak, a Dunántúl azon
ban már csatáknak színhelye s fut Bécs felé Jelasics, a gyáva.
Seregének seregünk nyomába
Megrémülve fut a magyar hadtól
Magyar hadban egy vén zászlótartó.
Ki az a vén zászlótartó ottan,
Olyan tüzes lelki állapotban ?
Szemem rajta kevélyen mereng e l;
Az én apám az az öreg ember!

Mennyi büszkeség és öröm e néhány sorban,
hát még az egész költeményben, mely valóságos
dicsőítése az öreg Petrovics hősiességének. Mily
megható kiengesztelődése az apa és fiú felfogása
között élő régi ellentétnek s találkozása egy eszmé
ben, mely Petőfi egész lényét áthatotta, isteni
szabadság védelmében. A költőt nem érhette na
gyobb boldogság, mint hogy ősz apját ott látta a
nemzeti jogokért vívott harcokban a szabadság
zászlaját hordozva.
Ezután még csak a sírnál találkoztak. A csaták
zajából rohant a fiú „a rég várt viszontlátásra",
melyben nem volt köszönet, nem volt istenáldás.
Láttam jó atyámat... vagy csak koporsóját
Annak sem látszott ki csak egyik széle
Ezt is akkor láttam künn a temetőben,
Mikor jó anyámat tettük le melléje.
Sem atyám, sem anyám
Nincs többé, nem is lesz,
Kiket szoríthatnék dobogó keblemhez,
Kiknek csókolván még lábok nyomát is,
Mert engemet szivök vérén neveltek fel,
Mert körül öveztek, mint a földet a nap
Lángoló sugári, szent szeretetükkel. ..
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Igaza volt a költőnek, szent volt ez a szeretet,
eszményi érzelem, mely csak isteni eredetű lehet.
Innen határtalan tisztasága, mélysége és gazdag
sága, mely a legnemesebb költészetnek lett forrása
és abban halhatatlanságra jutott.
Mert elköltöztek azóta mindannyiam, a jó öreg
szülők, a „legszerettebb atya és a legszerettebb
anya", maga a költő, ki óhaja szerint ott esett el
a harc mezején, az imádott nő, ki eldobta az
özvegyi fátyolt s a fiú, kit atyja a hazának akart
nevelni s végül a derék testvér, mind-mind, kiket
a költő szeretett s költészetének fényével vont be,
csak dalaiban élnek — örökre.
Vojtkó Pál.

A tanító-kisasszony.
Kelemen Tinka tanító-kisasszony volt egy
nagy vidéki városban. Nem abban a pompás modern
épületben tanított, mely a szépen rendezett térség
közepén emelkedett óriási ablakaival, a melyeknek
alsó részébe redős üvegtáblákat alkalmazott a bölcs
előrelátás, nehogy az utcai látnivalók elvonják a
felsőbb leánykák figyelmét a komoly tudományoktól.
0 a tanügy alsóbb rendű papnői közé tar
tozott, ép azért — ellentétben a felsőbb leány
iskola tanárnőivel — őt csak tanító-kisasszonynak
hívták, sőt a kicsinyek egyszerűen nénikének
szólították.
Mikor az édes apja időnap előtt örök pihenőre
tért, abbanmaradt a Tinka továbbképeztetése is,
sőt a már meglevő kis tudományt kellett valahogy
a megélhetés céljából értékesíteni, egy előkészítő
iskolát nyitott tehát, a hol apró emberkéket a
tudás alapelemeire oktatgatott. Gyöngéd vezetése
mellett szívesen léptek a gyermekek a tanulás
rögös ösvényeire, ép ezért a tehetősebb szülők kivétel
nélkül ő reá bízták kicsinyeiket, noha tizenöt koronát
kellett félévenként fizetni, ámbár volt még egy
tanító-kisasszony a városban, a ki már nyolcz
koronáért is vállalkozott hasonló föladatra.
Egy földszinti lakás tágas utcai szobájában
volt az iskola; alacsony asztal, szék, számológép, meg
egy fali tábla képezték összes bútorzatát, de az
udvari szoba muszlin-függönyös ablaka tele volt
nyíló virággal, a kopott díván fölött családi arc
képek függtek sorjában, az volt a tanitó-kisasszony
otthona, ott álmodozott egy másik otthonról, melynek
képe a távol jövőből intett feléje.
Mert a hársfákkal szegett sétányon, mely a
város alatt egész a tóig húzódott, együtt andalogván
nap-nap után, két fiatal lélek ártatlan regénye
szövődött Ott történt egy enyhe nyári estén, hogy
egy erős férfikéz ragadta meg az övét, egy lelkes
szempár kereste az ő tekintetét s egy ellágyult
férfihang tudakolta, hogy érez-e szivében elég erős
szerelmet, várni reá hosszú-hosszú évek során át,
hogy végre megoszszon vele egy küzdelmekkel s
talán nélkülözésekkel teljes életet. És ő — tizen
kilenc évének pazar bőkezűségével — odaígérte
mindenét, a mit adhatott, szivét és kezét, azután
pedig várt, várt türelmesen, míg a fiatal orvos
növendék átesett sorra mind a szigorlatokon, míg
egy kis állásra vergődhetett, míg az egyetemi évek
adósságait lassacskán törlesztgette.
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Özemre való szép leány volt Kelemen Tinka
még akkoridőben — pompás termete, tündöklő
kék szeme, hej! sok házasulandó ifjúnak zavarta
meg szíve nyugalmát! A kereskedelmi bank főpénztárosa, kinek saját háza s azonfölül még egy szív
bajos nagynénje is volt, összes vagyonát és remé
nyeit a Tinka kicsi lábai elé rakta — mindhiába!
(3 másra várt. A fiatal káplán, mikor megválasz
tották papnak a falusi eklézsiába, mikor eljött
búcsúzni, váltig szorongatta a tanító-kisasszony
kezét s úgy esengett, hogy: remélhet-e? De a
leány tréfának vette a dolgot s nyájasan bár, de
egy biztató szó nélkül bocsátá útjára az Úrnak
szolgáját. 0 tudta: miért?!
Jöttek azután még mások is, többé-kevésbbé
előnyös ajánlatokkal, mígnem az évek múltával
lassankint elmaradoztak.
0 púdig, a kire Tinka várt, eljött minden
esztendőben egyszer meglátogatni édes apját, az
öreg Telkes bádogost. Ilyenkor a szerelmes pár
boldogan szövögette terveit a jövőről, mikor majd
fölépül valahára az ő otthonuk is, egyszerű, nyájas
kis otthon, tele napsugárral, zavartalan boldog
sággal. — „Drága kincsem, nem untad még meg
a várakozást ?‘‘ kérdezte olykor a férfi.
„Szívesen várok reádu felelte a leány. Pedig
már 26 éves volt.
Eljegyzésüket nem hozták nyilvánosságra;
akkorra halasztották ezt, mikor majd a kiváncsi
tudakozóknak fölvilágosítással szolgálhatnak, hogy
hol és mikor is lesz hát az a kis fészek fölépülendő ?
Az idő pedig csak telt-múlt, reménykedés és
munka közben s magányos szobájában a hervadó
tanító-kisasszony a szerelem nagy költőjének versein
sírdogált, majd lelkesült. Egyik lapnál magától
kinyílt a könyv, ott volt megjelölve kék szalaggal,
mikor távozó kedvese neki ajándékul adta:
Egymáshoz illiink; a teremtés napján
Egymásnak voltunk már rendelve mi ...
Isten kötötte össze lelkeinket,
Ember nem képes szétválasztani.

E közben különös dolog történt; minél elter
jedtebb orvosi hírnévre tett szert dr. Telkes, annál
ritkábban látogatott haza szülővárosába s levelei
is mindjobban elmaradoztak. Egy arany madárka
repkedett körülte és énekelt fülébe igézetes dalokat,
mígnem szivébe lopta a meggyőződést, hogy a
csókos boldogságért egy élet szánalmas küzködése
drága ár.
Kárörvendő jóakarók hirt vittek erről Tinkának
is, de ő azért csak hitt, remélt és nem akarta
megérteni, hogy az aranytollú madár szárnyalebbenése a múltnak minden édes emlékét elseper
hette a szívből, melyet ő a magáénak tudott és
hogy a tündérálom után itt a keserves ébredés.
Nemsokára azonban drága merített papírra
nyomtatott eljegyzési kártyák tudatták a város
előkelő családaival, hogy dr. Telkes Sándor jegyet
váltott Somlay Izabella kisasszonynyal, somióvári
Somlay Gábor nagybirtokos és neje szül. felsőpászthói Háyas Ludmilla leányával.
A tanító-kisasszony pedig még akkor is várt,
de most már csak arra, hogy talán majd meg
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hasad a szive és nem kell tovább hordoznia
tartalmavesztett élete terhét. Az volt azonban meg
írva felőle, hogy örökké csak hiába várjon, kora
dér lepte meg dús barna haját, csodálatosan szép
szemébe mélységes bánat költözött s a hangja,
mely egykor úgy csilingelt, mint az ezüst csengetyü,
érctelenre vált, de azért csak élt tovább s hogy
meg legyen a mindennapi kenyere, tanítgatott az
előkészítő iskolában.
Egy sort, egy betűt se írt — de mit is
írhatott volna ? ! Néhány év múlva megválasztották
dr. Telkes Sándort szülőhelyén városi orvosnak.
De hát olyan tökéletesen ki tudta törölni emlé
kéből a múltat, hogy független, vagyonos ember
létére épen ide pályázott ?
Önérzetes méltósággal lépkedett a főutcán,
karján az arany madárka, drága prémek, selyem
és bársony alá rejtve szárnyait és a merre mentek,
minden arc mosolyogva fordult feléjük, mert lám !
a doktor elérte, a mire várt, volt vagyona és tekin
télye és pazar termeiből sohse hiányzott az ingyen
élő, hízelgő vendég. Ki hitte- volna, hogy ez a
józan, ünnepelt úriember valaha egy kunyhóról s
igaz szerelemről álmodott ?
Világos nappal volt, mikor a tekintélyes pár
a tanító-kisasszony virágos ablaka előtt elhaladt,
szegény Tinka szemére mégis homály borult s a
mind sűrűbbre váló sötétség elfödte előle a járó
kelőket, az utcát, az egész világot és a ködből
panaszos árnyak emelkedtek, a múlt hazajáró
szellemei. — Aznap este nem gyújtottak lámpát a
tanitó-kisasszonynál s az éjszaka csöndjét halk
zokogás hangja zavarta meg.
„Itthon van Kelemen kisasszony?"
„Igen is“ hallatszott az öreg cseléd hangja,
„ha talán beszélni akar vele a nagyságos asszony,
rögtön _bejelentem".
„Óh, az egészen fölösleges", az iskola ajtaja
feltárult és belibbent rajta az arany madár, szép,
előkelő megjelenésű fiatal asszony, kevélyen hor
dozva formás fejét. Egy bizalmatlanul tekintgető,
barna fürtös fiúcskát vezetett kezénél fogva.
„Kelemen kisasszonyhoz van szerencsém?"
kérdé a jövevény, acélkék szemének hideg pillan
tásával mérve végig a beléptére fölemelkedő sápadt
nőalakot.
„Az vagyok."
„A fiacskám tanítása végett óhajtanék Önnel
beszélni."
„Szabad a nevét tudnom, asszonyom?" hang
zott a rendreutasító kérdés, mert lám ! az előkelő
hölgy nem tartotta érdemesnek a tanító-kisasszonyt,
arra, hogy magát neki bemutassa.
A látogató összerezzent, de aztán elnevette
magát. Egy tanító-kisasszony, a ki tiszteletet követel
magának és úgy tesz, mintha nem ismerné úgy is
Telkes doktor nejét — ez nagyon mulatságos
figura! Különben elég finom nőnek látszik és ha
ilyen csekélység boldoggá teszi őt, ám legyen.
„Dr. Telkes Sándorné vagyok."
„Tessék helyet foglalni. Mivel szolgálhatok?"
„Köszönöm. Hogy a dologra térjek, ez itt a
kis fiam. Hajtsd meg magad szépen Sándorka!
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Most már elmúlt hat éves és olvasni kellene tanulnia.
Többektől hallottam az Ön ügyes módszerét és jó
bánásmódját dicsérni, azért szívesen adnám öt be
a Kegyed előkészítő iskolájába "
Határtalan megdöbbenés tükröződött a leány
arcán. Megbánás akar ez lenni annak az embernek
a részéről, a múltnak e teljes fölsemvevése? Már
ott lebegett ajkán a hideg, elutasító válasz, hogy
a létszám már teljes, több gyermeket nem vehet
föl az iskolába, de hirtelen eszébe jutott, hogy a
szép doktorné, köztudomás szerint, teljesen függet
lenül kormányozza házát és családját, igy való
színű. hogy a férje erről az intézkedéséről sem tud.
Ott állt előtte a kis fiú, kedves ügyefogyottságában az ujját szopogatva, egy cseppet sem
hasonlított az anyjához, a nagy, sötét szemei, a
fürtös barna haja, szakasztott az apjáé minden
vonása. És a szomorú leány szivét nagy, fájó
boldogság szállta meg arra a gondolatra, hogy
nevelheti majd az Ő gyermekét, — óh, mert a kit
egy nő egyszer igazán szeret, híven ápolja annak
emlékét, ha százszor érdemeden is r e á !
*

*
*
Másnap dr. Telkesék együtt ebédeltek pompás
ebédlőjükben, előkelő módra, délután 5 órakor.
Művészi faragványokkal ékes fatáblázat borítá a
falakat, a pohárszék egy csodálatos kis svájci
házhoz volt hasonló, ők pedig ültek a pazarul
fölszerelt asztalnak két ellenkező oldalán. Miért is
húzódtak volna közelebb egymáshoz? Minden inté
sükre ügyelve, ott állt a bóbitás szobaleány, nem
szorultak rá, hogy egymást kiszolgálják. Vannak
ugyan házaspárok, a kik boldogok, ha a napi
munka után újra együtt lehetnek és a világért se
tűrnék meg egy idegennek jelenlétét, de ilyen
nyárspolgárias érzelmeknek nem adhattak helyet
szivükben a finom Telkesék. Elég baj már, hogy
köztudomású dolog volt, miszerint az öreg Telkes
csak bádogosmester volt és somióvári Somlay
uraság nemessége legújabb keletű (pár évtizeddel
ezelőtt még mesés szerencsével marhával keres
kedett), no, de annál jobban kellett dokumentálni
a mostani előkelőséget! És azután igazán semmi
mondanivalójuk se volt egymásnak, a mit bárki is
meg ne hallhatott volna.
„Ma volt Sándorka először az iskolában"
kezdte az asszony, csakhogy szóljon.
„Csakugyan? Nem is emlékszem, hogy ezt
megbeszéltük volna."
„Hisz ez magától értetődik!"
„Bontson föl még egy üveg sört, Liszka!"
„Tegnap Írattam be Kelemen kisasszony elő
készítő iskolájába, nagyon dicsérik azt a nőt. —
Mi lelt az Istenért ?*
„Semmi. Megégette a torkomat ez az átkozottul
forró leves. De hát vájjon miért adtad épen abba
az iskolába ?“
„És ugyan miért ne adtam volna? Ámbár egy
tanító-kisasszonyhoz képest igen magasan hordja az
orrát ez a tisztelt hölgy."
„Jaj, apuskám, ha te azt látnád, hogy milyen
aranyos a nénike! Mikor a többi gyermekek el
mentek, bevitt a szobájába és egy gyönyörű kis
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porcellán kutyát mutatott nekem, aztán cukorkát
adott és meg is csókolt."
„Azt meg ne engedd többet", pattant föl a
gondos mama, „ki nem állhatom, ha idegenek
csókolgatnak! Még szerencse, hogy elég jóravalónak látszik — igazán Sándor, már egészen idegessé
teszesz a folytonos köhögéseddel! Most meg magad
keresgéled az asztal alatt a szalvétaszorítódat, hát
a cseléd ugyan mire való?!"
Hedenstjerna után Farkas Mihályné.

VEGYES.
A Tahitiin jótékony egyesület a jelen évben
is folytatta áldásos munkásságát, a mikor a szo
katlanul szigorú tél kétszeresen nehézzé tette a
szegények számára a megélhetést. Ötszázan felül
vannak azok a családok és egyesek, kiket az egye
sület segélyben részesített; hetenként 640 kilogr.
kenyeret oszt szét, 616 pár új cipőre adott utal
ványt, ruhaneművel pedig már eddig is 200 csalá
dot és egyest látott el. A ruhaosztás minden szom
baton történik. Azonkívül igen sokan kaptak és
kapnak fűtőanyagra utalványt. Karácsonykor új
ruhával és részben új cipővel 24 leányt és 43 fiút
látott el az egyesület a deáktéri fiú- és leány
iskolák, a fasori gimnázium és a hitoktatók által
ajánlott szegénysorsú tanulók közül.
A jó szivek — a 1)0 éves özvegy papnénak. Mi is közöltük Egy papleány meleg felhívá
sát özvegy Krizsány Józsefné sorsának enyhítése
végett. A felhívásnak hamarosan kedves vissz
hangja támadt. Galgócon Koehler Edinhard úr,
a pőstyéni egyház derék megteremtője gyűjtést
rendezett s gyűjtése eredményeképen 11 koronát
küldött szerkesztőségünknek a szegény özvegy
számára. Ez összeghez járult Libertiny Gusztáv 2,
Lázár Lajos, Stubner Simon, Tazma, Lángh Ká
roly, Láng Edéné, Blaskovics Emil, Stark 1—1,
Dezső Zs. —'50, Szétsényi Márta -—"40, K. 1T0
korona. A 11 korona összeget elküldtük Geduly
Lajos lelkész úrnak Újpestre, hogy a szükség
szerint segítsen a sinylődő özvegy nyomorán. A
kegyelemnek Istene adja áldását az adakozó szi
vek e szent elhatározására s indítsa példájuk kö
vetésre a módosabbakat!

Újdonság!!

Újdonság!!

Újdonság!!

HÁRFAH ANGO K
vallásos költemények gyűjteménye
e g y h á z i és is k o la i használatra.
S z e rk e sz te tte :

PA Y R SÁ N D O R,

theo l. ta n á r.

Ára díszes vászonkötésben 5 korona.
K ia d ta a L u th e r-T á rs a s á g és k a p h ató e tá rs a s á g főb izo m á n y o sá n á l, H o rn y á n sz k y V ik to rn á l B u d a p est,
V., A k a d ém ia-u tc a 4. és m in d e n k ö n y v k e resk e d é sb e n .
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