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J é z u s a tengeren.
Apostolok tengerre szállva
Eveztek a túlsó határra!
Mögöttük immár Galiléa,
D e néz utánuk még áléivá;
Előttük a part dús viránynyal,
S vár a szentekre néma vágygyal.
„ 0 / — mond Júdás, ■— mi szép e hely!
Szelíd alkony szellőt lehel;
_
_
Az ég gyújt értünk csillagot,
O, én itt oly boldog vagyok!11
«A mester alszik, lassan em ber!”
De Júdás csak nem bír a kedvvel.
"Júdás, ne zúgj, — mond bölcs Jakab —
Közel a part, hajónk halad;
Árny, üde illat, béke, csend
Van ott, — a tengert föl ne verd!”
A tenger csöndes, sima habján
Reng a hajó, — imádkozó lány
Keblén a szűzi patyolat —
S benn a fényes tükör alatt
E zer mosolygó, kép ragyog,
A z ég, a hold s a csillagok!
'.'.Izzadsz, Tamás; tikkadsz te, P éter;
Evezni mért oly balga hévvel?
Mi üdv, mi kéj itt élni ma, —
A tenger oly csöndes, sima!
Ringjunk, pihenjünk e gyönyörben,
M ajd partot ér hajónk a reggel!”

Jézus pedig aludt, de jobban,
Mind jobban a zajos hajóban.
D e zúg az orkán szörnyű bőszen
8 rendítő óriási kézzel
Lecsap, nint a villámütés
A habra — az megrendül és
Örvényt fúr a mértföldnyi mélybe,
S tornyot vet a vécéjén égre!
Sötét, mint a kháosz előtt,
Az ég, a tenger és a föld:
Csak egy sugár, egy szikra nincsen.
M i a vészben reményre intsen . . .
E s az apostolok hajója,
Hol fölvetve, hol elsodorva,
Küzd a háborgó tengeren,
A vészes és vak éjjelen, —
Péter feszült erővel küzd : hajt;
János a sülyedö hajón tart;
Tamás haját szaggatja, tépi,
Jakab a part határát méri,
Sr a part, a part most távolabb van,
E s meg se látszik a viharban!
Júdás reszketve hull le térdre
S jajgatva, esdékelve, kérve
Csókolja a mester kezét,
S rángatja felső öltönyét:
i-Uram segélj, mert elveszünkh>
Utána mind: «jaj, ja j nekünk/»

«Nálad az erszény, legyen úgy,”
Mondák többen, "Júdás ne zúgj!”
Mondák kelten; de a hajóban
Immár a többség kedvre lobban.
A tengeren vig za j hallatszik,
É s a Mester mélyebben alszik.,

Főikéi a mester s mély szemével
Végignéz az örök sötéten;
Jobbjával int a kába habnak,
Baljával a szilaj viharnak: —
«Isten, te vagy úr egyedül /»
Hab elsimul, ég földerül,
A férfiak Jézusra nézve,
Jézus pedig állt égi fényben
É s szól vala buzgón, szelíden:

«Elég a kedv, kormányra, Péter!
Bizony, bizony, hajónk nem ér el!”
"Nem vagy te mester; míg az alszik,
Mulathatunk kedvünkre addig.”
E s kik előbb eveztek hévvel,
Most elmerültek szinte mélyen-.

«A tengernek mosolygó tükre
Vihart is rejt a kishitükre,
8 míg a hajó partig halad,
Rongálja vész, hab, áradat.
Ember! ha a bűn elmerít,
Keltsd föl korán, s megtart a hit !»

Fejes István.
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A jó pásztor.
Én vagyok a juhoknak amaz ajtajuk . . .
Én vagyok ama jó pásztor; a jó pász
tor az ö életét adja a juhokért.
Ján. 10, 7. 11.

Sem az alkalom, sem a gondolatkör nem új.
Ellenkezőleg szorosan összefügg az előzményekkel.
Jézus ép az imént ostorozta a farizeusokat,
mint vak vezéreket, most egész természetszerűleg,
szintén reájuk célozva, két nagy igazságot fejt ki.
Először is nyilván feltárja a viszonyt, melyben
a nép igazi vezetőinek Isten népével állaniok kell,
hogy ez alapon kiéreztesse, mily helytelen, visszás
és kárhozatos az a szerep, a mit a farizeusok a
nép körében játszanak.
„A ki a juhoknak akiokba nem az ajtón me
gyen be, hanem máshonnét hág be, lopó és tolvaj
az. A ki pedig az ajtón megy be, a juhoknak
pásztora. Ennek megnyitja az ajtót az ajtónálló és
a juhok annak szavát hallják és az ő juhait nevökön szólítja és azokat kivezeti. És mikor kibo
csátja az ő juhait, előttük m egyen; és a juhok
követik; mert ismerik szavát. Idegen pásztort pe
dig nem követnek, hanem elfutnak attól; mert
nem ismerik az idegeneknek szavát."
A farizeusok természetesen nem értik ezt a
beszédet, nem fogják fel a jelkép alatt rejlő mély
séges nagy igazságot. Azért Jézus közelebbről is
megmagyarázta szavait még pedig olyformán, hogy
egyenesen megjelöli, mit, illetőleg kit ért ő amaz
ajtó alatt.
„Bizony bizony mondom néktek: Én vagyok
a juhoknak amaz ajtajok!"
Én vagyok — a Krisztus, az Ige, a lelkeket
magával az Istennel egybekötő örök igazság. Ki
nek velem, annak az Istennel és a néppel, — a
juhokkal sincs semmi köze, az idegen az Istentől
és a néptől egyaránt.
Ilyenek voltak a nép eddigi vezetői, ilyenek
a farizeusok és írástudók. Azért nem is hallgattak
rájuk a lelkek, — nem ismerték meg szavukat a
juhok.
„A kik én előttem jöttek, lopok és tolvajok
voltak azok. A lopó nem egyébért jön, hanem hogy
ellopja és elveszesse a juhokat."
Igen, — lopok, tolvajok voltak, a kik nem
az ajtón az Ige, az Igazság ajtaján, hanem a ke
rítésen, az Ige, az Igazság országát körülvevő
külső törvény útján hatoltak be a juhok közé és
a törvény örök Igéjét és Igazságát elleplezve s
magukat igaz prófétáknak és igaz messiásoknak
kiadva, az ő hagyományos tanaik és szertartásaik
által a népet Istentől el, félrevezették és kizsák
mányolták, lelkűket megfojtották és elveszítették.
Mert az életre csak egy út, csak egy ajtó
vezet — s ez az út, ez az ajtó az Ige, az Igazság.
„Én vagyok amaz ajtó; a ki én általam megy
be, megtartatik és bemegy és kijön, és jó fűre
talál."
„Én azért jöttem, hogy a juhoknak életük
legyen és bővölködjenek."
Igen, — Ő az Isten országába vezető ajtó,
az örök igazság ajtaja s ő amaz országban a lel
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keket — az ő juhait az örök élet kies mezején
legeltető jó pásztor.
0 az ajtó, mert ő a törvény minden igazsága
betöltésének, amaz örök isteni szeretetnek meg
testesülése, — maga, a mely magához a Szeretethez, az Istenhez vezet s ki Istenhez jut és vele
egyesül, az megtartatik, az megnyeri a bemenetel
s kimenetel, szóval az istenfiak életének szabad
ságát s táplálkozik, bővelkedik az örök életet biz
tosító isteni jókkal. Annak jó legelője van.
De 0 a jó pásztor is.
Jó pásztor — s nem — mint a farizeusok és
írástudók, csgk béres.
A jó pásztor életét adja a juhokért, a béres
ellenben életét tartja fenn a juhokból, — s hozzá
azokból a juhokból, a melyek voltakép nem is az
övéi, melyeknek ő s a gazda megbízásából csak
gondozója volna!
A jó pásztor ismeri az ő juhait, ismeri mind
egytől egyig, mert törődik, bajol velük, őrzi s táp
lálja, gondozza őket s azért a juhok is ismerik
mind egytől egyig, mert hűséges gondozását, gon
dos szeretetét és jóságát lépten-nyomon tapasz
talják. A béres ellenben nem ismeri őket, mert
velük soha sem törődött, — csak nyúzta, hajszolta
és gyötörte őket, — azért a juhok sem ismerik
őt, ellenkezőleg, félnek, futnak tőle.
A jó pásztor juhait védi minden veszélytől és
ellenségtől s ha kell élete feláldozásával is meg
menti és megtartja ők et; — a béres ellenben,
látván eljőui a farkast, elhagyja a juhokat és
elfut, mert nincs gondja rájuk; a farkas pedig
elragadozza és eloszlatja a juhokat.
Sőt Ó, a jó pásztor, nemcsak azokra a juhokra
ügyel és gondol, a melyek már az akolban, — a
törvény kerítésén belül vannak vagyis a kik, mint
Izrael, a kiválasztott nép, az Istennel már legalább
külső szövetségben s közösségben élnek, hanem
véghetetlen isteni kegyelménél és irgalmánál fogva
felkeresi a kerítésen kívül s más akiokban, más
vallásközösségekben élő lelkeket, a pogány népe
ket is, hogy önmagában az Istennel minden embert
kibékítsen és egyesítsen. Mert:
„Más juhaim is vannak nékem, melyek nem
ez akolból valók; azokat is elő kell hoznom és
az én szómat hallgatják."
És akkor — Ő általa és 0 benne megvalósul
a legmagasztosabb eszmény, az örök isteni világ
cél : a megváltott bűnös emberek, a hivő lelkek
világra szóló láthatatlan s egyetemes szeretetközössége, az Isten országa a földön.
Akkor — a mint maga mondja — : „lészen
egy akol és egy pásztor."
Erre törekszik 0, a jó pásztor ama szeretetnél
fogva, melylyel minden bűnös léleknek üdvösségét
egyaránt munkálja. S mert 0 ily igaz pásztori
szeretetből eredő általános emberi szeretetközösséget akar létesíteni, azért „szereti őt az Isten."
S ha majd a nagy mű érdekében életét önként
leteszi, ha meghal az Isten országa ügyéért s halá
lával pecsételi meg a zt: Isten hatalmat ád neki,
hogy életét újra felvegye s ekként az Atya örök
iidvhatározatát végrehajtsa.
A zsidók természetesen nem értették meg a
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fenséges isteni igéket. Ők az ideális világeszme
eme magaslatára felemelkedni képtelenek voltak.
Azért, mint rendesen, most is meghasonlás támadt
közöttük. Az egyik rész bolondnak tartotta, a má
sik meg — különösen a vakok szemeinek meg
nyitására hivatkozva — védelmezte.
Hinni azonban, senki sem hisz benne.
Épen azért Jézus az igazságról való e bi
zonyságtételek után, — eltávozott ellenségei köré
ből, s nehogy élete ellen törjenek, eltávozott Jeru
zsálemből is és visszatért újra Galileába.
Dr. Masznyik Endre.

A gyermek h atalm a/
Elbeszélés Kada Elek-töl.

Az öreg templom kőkerítése tövében állította
fel a Csóti hentes a székét. A többi hentes oldalt
esett a kerítéstől, egyedül ő kegyelme furakodott
az Isten háza árnyékába, mintha egyedül akart
volna részesülni az áldásban. De bíz híja volt
annak az áldásnak! Csóti Balázs, meg a felesége
is örvendtek a nagy egészségnek, a ládafia se
koplalta a pénzt, hanem az nem volt a háznál, a
mi a szivet gazdagítja. Nem volt gyerekök.
A nép egyik része azt tartotta, hogy azért
nem áldotta meg az Isten őket gyerekkel, mert
rideg a szivük, hát nem érdemlik. A másik fele
kezet meg azt állította, hogy azért olyan maguknak
valók, mert gyerektelenek. Bíz én nem tudom, hogy
melyiknek volt igaza, csak annyit tudok, hogy ha
valaki megszorult volna szeretet dolgában, hát hiába
fordult volna a Csótiékliez, csipetnyit se tudtak
volna azok adni belőle.
Egyetlen egy érdemüket tudtam. Ha érdem
számba megy a rend meg a tisztaság, hát abban
bővelkedtek. Mikor hetivásárkor vadludakként sora
koztak a hentesek a piacon, hát úgy kiragyogott
közülök a Csótiék széke, mintha tükörből villogott
volna ki a képe. Mikor a gazda felgyűrte a patyolat
ingujját, s villámként csapott bárdja a tőkére, még
a kopogása is azt mondta, hogy színe-javát ott
mérik a húsnak. A felesége se volt kivetni való
asszony. Igaz, hogy a mestersége olyan gömbölyűvé
növesztette, hogy hirtelen rátekintve nem tudta az
ember, hogy merre van a hossza, merre van a
széle, meg az apró fekete szemei is olyan mélyen
húzódtak a fejébe, mintha két sörétet lőttek volna
b e le ; hanem azért a termetét borító kötő párját
hasította a hó fehérének, a két keze olyan gyorsan
járt, hogy négynek is beillett volna, a hang meg
úgy dőlt belőle, hogy még a nagy harangot is le
torkolta. A ki a piacra ment, annak legelőször
is a Csótinó szava ütötte meg a fülét, s akarva
nem akarva az ő széke felé tartott, mert úgy el
tudta ő kegyelme dicsérni a portékáját, hogy kis
eszű ember még azt is elhitette, hogy a Csótiék
malacának még a farka is többet ér a másik
hentes kolbászánál.
Egyszer úgy Péter-Pál táján szinte hemzsegett
* Mutató a Franklin-Társulat „Magyar Mesemondó"
vállalatából, melyet olvasóink figyelmébe ajánlunk. Szerk.
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az embertől a piac. Aratásra készült a nép, hát
gazda, cseléd, részes ott hányta vetette az időt meg
a munkát. A hentes-székek előtt csak úgy nyüzsgött
a vevő, s a Csótiék se bánták volna, ha legalább
nyolc kézzel áldotta volna meg őket az Isten. A
nagy sürgés-forgás között csendesen lézengett egy
csapat felvidéki tót, valahonnan Arvavármegye tájé
káról vetődtek le az Isten adták, hogy az Alföldön
részbe állva megkeressék a téli eledelüket. Az ő
földjüknek mostohája az ég. Hiába dolgoznak, nem
érleli meg földjükben a kalászt a nap ; hiába csurog
le homlokukról a verejték, alig nyújt nekik a ter
mészet annyit, hogy éhségüket lecsillapítsák. Kol
dusként jönnek le a magyarok fészkébe, de nem
pénzt, hanem munkát koldulnak. A hol igazi ma
gyarra akadnak, ott nem is csalódnak. Cudarnak
tartja a magyar azt, a ki szegény felebarátját
megveti.
Ezt a kis tót csapatot valahogy a Csótiék elé
sodorta az emberáradat, s azok a szegény terem
tések olyan sóvár pillantással álltak meg a hentes
szék előtt, mintha ott prédikálták volna nekik az
üdvösséget. Hogy is ne bámészkodtak volna?! Az
a szegény tót ember, a ki zabkenyéren tengődik
s az ujján el tudja számolni azt a sátoros ünnepet,
a mikor egy kis húshoz jutott: tátva felejtette a
száját, mikor a kígyózó kolbász, tekergő hurka
közül vigyorogva pillantva felé a hájas disznófej.
Nem vehetett belőle, mert nem volt rá való pénze,
hanem mivel a bámészkodásnak nincs ára, ezzel
akarta magát jól lakatni. Célt is értek volna, ha
Cisótiné-asszonyom sörét szeme meg nem . akadt
volna rajtok.
„Nézd nézd, azt az éhenkórász toprongyos
csapatjátl Hát nem állják el az utat? Éredjetek
innen a görbe országtokba zabot hegyezni, de itten
ne rontsátok a levegőt, mert úgy oda vágom hozzá
tok a sátor-rudat, hogy arról koldultok!“
Egy pár rosszlelkű fehércseléd, a kinek nem
a szive, hanem a hang felé húz az esze, még jóízűt
is nevetett a tótokon, a mint szótlanul, szemlesütve
ballagtak odább. A Csótiné szitka záporként hullott
a nyomukba s azok a megpróbáltatásra teremtett
szegény emberek még a könyeiket is lopva hullat
ták a darócra. A hátuk mögött újra összeverődött
a néphullám; kotyogott a mérték, csattogott a
bárd, s a zsibongásban úgy elfeledték őket, mintha
arra se jártak volna.
De nem sokáig hallgattak róluk! Alig tellett
bele egy fél óra, újra a Csótiné nyelvére kerültek!
A nagy tömeg között kígyóként siklott tova
egy hir. Nem zavarta ugyan meg a népet, de azért
megcsóválták a fejüket a férfiak s elsopánkodtak
rajta az asszonyok. Az öreg bakter újságolta, hogy
a búzapiacon elragadtak egy kocsit a lovak, aztán
a mint a barátok temploma mellett elkanyarodtak,
hát úgy elütöttek egy ott bámészkodó tót asszonyt,
hogy mindjárt kiadta a lelkét. Ott fekszik a város
házán a nagy szín alatt.
Mikor a Csótiékhoz is eljutott a hír, hát a gazda
kezében megpihent egy percre a bárd, de a fele
sége szívének még egy porcikáját se bántotta a
szánalom. Tette-vette a húsdarabokat, szedte-adta
a pénzt s éles hangon kiabálta: úgy kellett neki,
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bár csak mind felfordulna mielőtt ide ér 1 Csupa
kunyerálás a koldus kutyáknak az életük, aztán
még azzal toldják a tolakodást, hogy a város nya
kába akasztják a temetési költségüket.
Nem félt a lelke, hogy az ilyen beszédre rá
dönti az Isten a templom kerítését! Bátorságban is
lehetett a felől, mert az Isten nem tesz ő miatta
ilyenfajta csudát. Az a végtelen bölcs teremtő ezer
más utat talál olyat, a melyen ki tudja vezetni az
embert a lelketlenség fertőjéből. Véges elme nem
ér hozzá az égbe s ki tudja azt, hogy micsoda
páldaokáért teremtette ezt a Csótiné asszonyt?
Dél felé közeledett az idő. Úgy meggyérült a
vevő, hogy Csóti Balázs nyugton letehette a bárdját, s munkamulasztás nélkül indulhatott a város
házára, a hol valami fizetni való dolga akadt.
A mint elvégezte odabenn a dolgát, hát nem
állhatta meg, hogy kimenet oda ne nézzen a nagy
szín felé, a hol ember-ember hátán bámulta az el
gázolt tót asszonyt.
Egy nyaláb szalmán, elrongyolt ruhába bur
kolva feküdt a halott asszony. Beesett arcának
barázdáit megtarkítá a fejéből kicsurgott vér s félig
nyitott szemei üvegesedve meredtek az égnek.
Egyik keze görcsösen kapaszkodott egy ütött-kopott
tarisznyába, a másik kezére pedig egy szöszke kis
leány borult. Az iszonyút suttogó, moraját egyhangú
dongásként kiséré a csöpp kis poronty keserves
zokogása s a bámuló tömeg nem tudta, hogy azt
a szerencsétlen asszonyt, vagy azt az elárvult terem
tést szánja-e inkább ?
A mint Csóti Balázs elnézte azt az alig három
esztendős kis teremtést, hát olyan különös valami
lepte el a szívét, a mit tán soha nem érzett. Mikor
a zokogó gyermek csókjával halmozta el a rongyba
burkolt halott kezét, s zokogásából ki-kitört egy
pár idegen érthetetlen szó, a tótul nem tudók is
érezték, hogy az anyja után kiált az a kesergő
árva, s még Csóti Balázs szivéből is önkénytelenül
tört ki a szó: Isten adta! Ha rajta áll, hát fel
támasztotta volna azt a halott asszonyt. Csóválgatta
a fejét, szánakozva nézte jobbra-balra a kis árvát,
aztán belenyúlt a zsebébe s egy fényes húszast
nyújtott a kis poronty felé! Hátha megvigasztalná?
A kis leány nem nyúlt a pénz után. Hiába
tuszkolta rá az ajándékot, az a csöpp gyerek érzé
ketlenül tekintett a csillogó ezüstre. Többre becsülte
az anyja hideg kezét, azt szorongatta, arra borult,
azt áztatta a könyeivel. Csóti Balázs ilyet még
nem látott. Oda dobta a kis leány mellé a húszast,
aztán eltávozott, de az egész úton egy gondolat
kóválygott a fejében. Kezdett gondolkozni a szeré
téiről. Elgondolta azt, hogy mégis csak furcsa Isten
adománya lehet az olyan érzés, a mely még a
pénznél is előbb való. Nagy ajándéka lehet az az
Istennek, a mit nem lehet pénzen venni. A nagy
töprenkedésben jóformán észre se vette, hogy vissza
ért a székéhez, de annál inkább észrevette a fele
sége az ábrázatján, hogy a kedvét kizökkentette
valami a kerékvágásból.
— Mi lelt apjuk ? !
— Nem lel engem semmi, hanem olyan furcsát
láttam, hogy még most is azon töröm az eszem.
— Ugyan mi az a furcsa ? !
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— Megnéztem azt az elgázolt tót asszonyt.
— Ugyan mit rontottad meg vele az étvágyodat.
— Bíz attól nem jön meg az embernek az
étvágya, mert az össze van törve szegény, mintha
cséplővel verték volna agyon, hanem azért érdemes
azt megnézni.
— A kinek jobb dolga nincs, hát annak érde
mes, de engem ugyan rá nem vinne a kíváncsiság.
Erre aztán Csoki Balázst megszállta az ékes
szólás, s addig beszélt, hogy egyszer csak azt mondta
a felesége: no hát én is megnézem, ha ingyenbe
esik a mutatvány.
A mint vége volt a piacnak, felszedelőzködtek
s elballagtak a városháza felé. A bámuló tömeg
már nagyon megfogyott, hát kényelmesen bejut
hattak a színbe.
Az árva kis tót poronty még mindig szorongatta,
csókolgatta halott anyja kezét. Csótiné egy darabig
érzéketlenül bámulta a jelenetet, de lassanként
olyan formát érzett, mintha megmozdult volna a
nagy hájtömeg között a szive. Kinyitotta a kis
kosarát, aztán addig kotorászott benne, míg ráakadt
egy fél sóskalácsra s azt odanyujtóttá a kis leány
felé. Egy pillanatra ráfordította a gyermek a szemét,
mondott pár érthetetlen tót szavat, s mikor el
vette a felé nyújtott kalácsot, egy csókot nyomott
a hentesné kezére.
Milyen különös érzést támasztott abban a büszke,
magának való asszonyban az a gyermekcsók ? A
szeretetnek titkos hatalmát a gyermek forró lehellete belopta egy pillanatra szívébe; a jótékonyság
szülte ismeretlen öntudat boldogító érzésként támadt
fel keblében, s az az asszony, a kit úgy ismertek
az emberek, hogy a részvétnek egy makulája nem
támadhat fel benne, mikor elhagyta a szomorú
helyet, nagyot sóhajtva mondta: „Szegény árva
poronty! “
Kevés volt, a mit mondott, de elég volt arra,
hogy sokat gondolkozzék rajta. Eszébe jutott a
régi idő. Eszébe jutott, hogy neki is volt édes
anyja, a kinek az elvesztése után keresve se találta
fel többet az igaz szeretetet. Ennek az elvesztése,
a nagy világ idegenéinek a közönye gyúrta kővé
az ő szivét, s most érezte, hogy ezt a hideg követ
egy ártatlan gyermek csókjának a melege kezdi
olvasztgatni.
Szótlanul ballagtak egymás mellett hazafelé.
A hallgatagon elfogyasztott ebéd után Csóti uram
aztán azzal kezdte a szót, hogy „bizony sok szeren
csétlen teremtése is van az Istennek". Csótiné
asszonyom se tagadta az ura nézetét, s csakhamar
a tót kis árvára fordult a beszéd. Addig-addig bon
colgatták hol elejét, hol a végét a históriának, hogy
egyszer csak az találta Csóti uram kiereszteni a
száján: „bizony megérdemelné az Isten adta, hogy
valaki felnevelné."
Az asszony belemélyedt a gondolatokba, aztán
kis vártatva azt felelte az ura szavára: „magam
is felnevelném."
Mintha valami titkos hatalom öntött volna vígságot a házaspárba, egyszerre csak olyan kedé
lyesen csevegtek arról a szöszke kis tót leányról,
mintha az ő nevük alatt írták volna be a nevét a
keresztlevelébe. Nem sok idő múlva elejét végét
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meggondolták a dolognak, s a Csótiék rideg hajlé
kában fellobbant a szeretetnek Isten keze által
gyújtott lángja, Csóti Balázs kimondta a szót:
„fogadjuk fel örökbe azt a gyereket, anyjok!“
Ennél szebb ebédutáni imádságot még a pap
se tudott volna a Csóti Balázs szájába adni. Érezte
is az Isten áldásának a hatását, most olyan jó
kedvvel kapta magára a mándlit, hogy csak úgy
ragyogott bele a két szeme.
Rögtön befelé indult a városházára, s kis vár
táivá egy tagbaszakadt tót embert vezetett be a
hajlékába.
Leültették az embert, elöljárójában megkínálták
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is vehetsz otthon, hogy öreg napjaidra nem kell
koldusbotot venni a kezedbe.
Egy kicsorduló könycseppet kitöriüt a szemé
ből, aztán azt mondta, hogy áll az alku.
Meg volt kötve szóval az egyezség, de Csóti
Balázs, mint afféle világlátott, tapasztalt ember,
nem elégedett meg a szóval, hanem elment a tóttal
a jegyzőhöz, hogy írásba foglalják a szerződést.
Nagy feneket kerítve a dolognak, bemutatta a jegy
zőnek a tótot, Vladák Jánost, s megkérte, hogy
csináljon erről a gyerekvételről pár sor írást.
— Nem csinálok bíz én.
— Miért nem?

Az iglói lutheránus templom.

egy kis maradékkal, s mikor az éhségtől majdnem
elgémberedett ember jóllakva, nagyot húzott az
elébe tett kannából, rátértek a dolog velejére.
Azt mondták neki, hogy adja oda nekik örökbe
a leányát. Cserébe adnak neki száz forintot, meg
a feleségét is tisztességesen eltemettetik. Kikötik
azonban, hogy soha ebben az életben ne tartson
just a leányra s úgy váljon el tőle, hogy soha
többet szót ne váltson vele.
Nagyot sóhajtott az a szegény tót ember. Alig
ütött sebet a feleségének halála a szívében, már
is a leánya veszte tetézné bánatát. Gondolkozott
egy darabig. Felnézett az égre, mintha onnan kérne
tanácsot. Abból a magasságból aztán azt súgta
valami: szépen eltemetik a feleségedet; kőkereszt
jelöli majd a sírját; módos emberek jólétben nevelik
fel földhöz ragadt szegény árva gyermekedet. Te
meg száz forintot kapsz, s abból még olyan földet

— Hát csak azért nem, mert embert nem
lehet venni.
— Már engedelmet kérek, de abból csak nem
parancsol a törvény, hogy én mit vegyek és mit
ne vegyek. Meg abból se parancsol, hogy ha meg
veszek valamit, hát olyan szerződést kötök az el
adóval, a milyen nekem, meg neki tetszik?!
— Parancsol biz a ! Az ember nem olyan, mint
a disznó, hogy adjuk, vesszük. Ha örökbe akarja
fogadni Csóti uram azt a gyereket, hát azt meg
teheti, de portéka formán megvenni, aztán az apjával
jóformán kitagadtatni, biz azt nem lehet.
— Ha nem lehet, hát nem lehet. Találok én
annak módját, hogy a törvény se köthet bele.
Bosszúsan hagyta ott a hentes a jegyzőt, s
újra hazavitte magával a tótot. Otthon aztán azt
mondta Vladák Jánosnak: írást nem csinálhatok
kenddel, hanem esküdjék meg helyette szóval, hogy
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az alkut meg nem szegi. Erre aztán Vladák János
felemelte a két ujját s megesküdött. Aztán megitták
rá az áldomást.
Másnap az egész község megbámulta a szeren
csétlen tót asszony temetését. Olyan díszes volt a
koporsója, hogy szinte kirítt mellőle a rongyos
atyafiak kísérete, de emelte a temetés fényét a
nagy embertömeg, a mely bámulva nézte a szomo
rodott felek között haladó Csóti párt. Nem győztek
egymás között suttogni, hogy mi Isten csudája
szállta meg ezeket az embereket, a kik ilyen hir
telen csaptak át az embertelenségből a könyörületességbe? Még a tisztelendő úr is olyan érzéke
nyen énekelte a halotti dalt, mintha azt érezte
volna, hogy kétszeres figyelemmel hallgatja most
az Úr Isten a szavát.
A temetés után eloszlott a nép, Csótiék pedig
Vladák Jánossal meg a kis leányával együtt tér
tek haza.
A nap már lemenőben volt. Az ablakon beszű
rődő gyér világ még halaványabbá festette Vladák
János képét, mikor a Csóti által kiolvasott száz
forintot a keblébe tette. Egy darabig szótlanul állt,
csak a szemeiből kicsurgó könyek mutatták, hogy
lelkében marcangolva kergeti egymást két fáj
dalom. A kis leány odahúzódott hozzá, s az a
szegény ember keblére emelt gyermekét ezer csók
kal halmozá. Érthetetlen szavakat gügyögött hozzá,
aztán letette ismét a földre, s áldó kezeivel takarta
be a kis árva fejét.
Bizony Csóti uram is megmorzsolgatta ujjaival
a szeme pilláját, meg Csótiné asszonyom is váltig
cserélgette a kötője csücskét. Kiváltképen pedig
elérzékenyedtek akkor, mikor a szegény tót remegő
hangjával arra kérte őket, hogy szerető szülői
legyenek az elhagyott szegény árvának.
Még egy pár csók, s Vladák János elhagyta
gyermekét. Alig tudta kifejteni nyakából a gyer
mek összefonott kezeit, s majd megszakadt a szíve,
mikor még az utca végről a fülébe hallatszott síró
jajgatása: tátó ! tátó ! apám ! apám !
Valahogy csak nagy nehezen megbékült a kis
elhagyott árva. Játékot, ennivalót halmoztak a kötő
jébe s Csótiné asszonyom gondoskodása odvitte a
dolgot, hogy gyertyagyújtáskor már mosolyogva si
mult hozzá a kis poronty.
Milyen jó l esett neki a gyermek simulása!
Eddig még a kutyája se igen csóválta felé a far
kát, most meg mikor azt látta, egy kis teremtést
adott neki az Isten, a ki hálás szeretettel ragasz
kodik majd hozzá, hát úgy érezte magát, mintha a
szíve tájékát, valami áldó melegségű kéz simogatná.
Maga vetette meg a gyereknek az ágyát, maga
kisérte a lefekvéshez. Nem tudtak még egymással
beszélni, mert egyik se értette a másiknak a nyel
vét, csak egy jellel mutogatták ki az egymás iránt
való szeretetöket. Anyai gondoskodással húzogatta
a takarót az álmos gyerekre, de az a kis leány,
mintha valami hirtelen jutott volna az eszébe, fel
térdelt az ágyra, keresztet vetett magára, aztán
halkan elkezdett imádkozni.
Ráborult az éj sötété a gazdag hentes hajlé
kára, s a hol azelőtt csak a pénz körül forgolódott
az álom, most egészen más világban kalandoztak
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az alvók gondolatai. Csendesen pihegett a gyermek
patyolat kis ágyában. Úgy érezte magát, mintha
fenyves erdő koszorúzta szülőföldjén puha zöld
pázsiton pihenne, s most édes anyja keze játsza
nék fürtjeivel. Oh az az édes anya, ha koldusnak
is született, lelkének gazdagságával megfizette a
mennybejutás bérét. Szelleme ott lebegett az alvók
felett s égben nyert erejével nem csak az alvó
gyermek leikébe lopódzott, hanem felkereste a
Csótiék szivét, s mély nyugodt boldog álmot hozott
az alvók fejére, mikor azt susugta nekik: „jó tét
helyébe jót várjatok.0 Csótiék is megérezték ezt
az áldást.
Hajnalhasadtára talpon volt a háznép, s olyan
kedvvel indultak a piacra, a milyen kedvet még
soha sem éreztek. A kis leányt rábízták a cselédre,
de alig várták, hogy hazaérve elgagyogjanak vele.
Szinte öröm is volt nézni azt a gagyogást! Mikor
a Csótiné hazaért az új kis tarka-barka ruhákkal
s a Manóinak keresztelt kis árvára felaggatta a
csecse-becse encöm-bencömöt, kitágult a bámulattól
annak a kis teremtésnek a szeme s azt se tudta,
Csóti uram, vagy Csótiné asszonyom kezét csókolja-e
meg előbb? Annyira eltelt a gyerek a ruhája nézé
sében, hogy alig akart leülni az ebédhez, pedig
olyan illattal párolgóit az az étel, a milyen illatot
még az édes anyja főztében se érzett. Nagy tuszkolásra aztán odatelepedett új szülői közé, de mi
előtt hozzáfogott volna az ételhez, hát keresztet
vetett magára, s újra elmondta a maga nyelvén az
imádságot. Szokatlan volt ez a ceremónia Csodák
nak, s azt se tudták hirtelenében, hogy mihez
fogjanak? Annak az ártatlan gyereknek a kérdő
szeme biró szemeként szögeződött rájuk, mintha
azt kérdezte volna tőlük: hát ti nem kértek áldást
az Úr Istentől? Szinte restelkedve álltak fel ülő
helyükből s keresztet vetve magukra összetett
kézzel némán hallgatták a gyerek lassú mormogását. Ha valaki benézett volna az ablakon, hát
összecsapott kézzel hirdette volna azt a csudát, a
mely titkos kezével teremtett az Úr Isten a Csótiék
házában.
Ebéd után felállt Csótiné a gyalogszékre s
kotorászni kezdett a mestergerendának egy rejtett
zúgában.
— Mit keresel anyjuk ?
— Az imádságos könyvet.
Nagy sokára előkerült a porlepte könyv. Meg
bámulta a gyerek az aranyos lapokat, cifra, színes
képeket, s mikor szöszke fejét odahajtotta új anyja
ölébe, annak az Isten nevét rég elfelejtett asszony
nak az a gondolata támadt, hogy ebben a gyer
mekben küldte el hozzá az irgalmas Isten a bűn
bocsátó angyalt. Forgatta-forgatta a sárguló leveleket.
Eszébe jutott a régi idő s feltárult előtte a
jövő, az a nagy jövő, a miben az ember lelke
odaáll az örök bíró elé. Csótiné szívében megrezdült
az áhítat elhanyagolt húrja s hosszú évek után
ekkor mondta el újra a Miatyánkot. Mikor meg azt
látta, hogy figyelve hallgatja imádságát a gyerek,
hát naponta odahúzta ölébe fogadott kis leányát
s addig-addig rágta szájába az imádságot, hogy
nemsokára a tót kis Vladák Anna, mint Csóti Manci,
magyarul mondta el fohászát és háláját az Úrnak.
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De nem csak azt tette. A legközelebbi vasárnapon
suttogva tekintgettek az emberek a templom be
járata felé. Isten házába mentek a Csótiék a foga
dott gyerekükkel. A ki akkor ott volt a templomban
so se feledi el azt a napot, mert olyan prédikációt
tartott a tisztelendő úr a jótékonyságról, hogy
minden ember szíve felemelkedett az égbe.
Ettől az időtől fogva nagyot változott a Csótiék
sora. Valahányszor találkozott velük a tisztelendő
úr, előre üdvözölte őket s nem akadt a községben
olyan ember, a ki tisztelettel ne tekintet volna rájok.
Ekkor érezték először azt a bánásmódot, a mit egye
dül a tisztességgel szerez meg magának az ember.
Nem hallotta többet senki a Csótiék székéből
a szitkot. Nem látta többet senki, hogy űzött vad
ként kullogott volna el a Csótiék elől a koldus.
Szelíd szóval, jótékonysággal is szaporodott a jöve
delmük, mert a szorgalmukat az a szép kis szöszke
leány is gyarapította, a ki sürgölődve segédkezett
nekik. Hát még mikor felnőtt a Csóti Manci! Gyön
gült Csóti Balázs ereje, meg a feleségének is fogyó
ban volt a frissesége, de ott volt helyettük egy tűzről
pattant leány s annak a sürgése, annak a dallos
szava még olyat is odacsalt hozzájuk, a kinek esze
ágában se volt a vásárlás. Nem csak a vagyon
szaporodott, hanem gyarapodott vele együtt a lelki
boldogság, mert mikor a Csótiék házában felzendült a pacsirtahangú Csóti Mancinak a víg nótája,
hát még az őszhajú szülők szívébe is alig fért bele
a gyönyörűség. Zavartalanul élték a boldogságukat,
s minden ember azt képzelte, hogy nincs a köz
ségnek egy háza se, a melyben nagyobb volna a
megelégedés. Csalódtak az emberek. Nem mond
mindig igazat a látszat.
Istent minden tettében bölcseség vezérli.
Sokszor nem látjuk a szándékának az irányát;
sokszor félreismerjük a keze áldását, keze verését;
sokszor ellenkezőjét látjuk annak, a mit az ő szeme
lát, de ha nincs hatalmunkban bepillantani az ő
titkaiba, kis gondolkozással mégis sok cselekede
tében megtaláljuk a célját. Mikor minden ember
látta a Csótiék boldogságát, nem-e mindenkinek az
juthatott eszébe : ugyan mivel érdemelték meg ezek
az emberek az Isten áldását ? Más embernek csupa
Istenfélelem meg kegyesség az élete, s mégis csak
baj a vezetője, bánat a kisérője. Ezek meg életük
ben se tettek jót s csak egy könyörületes tettükért
áldotta meg őket az Isten. Hol van itt az igazság'?
Hát bíz ez is olyan titkos cselekedete volt az
Úr Istennek, a mibe ember szeme be nem lát. Hej,
ha beláttak volna annak a házaspárnak a szivébe,
meglátták volna ott azt a keserűséget, a mely a
boldogság órájában kétszeres búval, aggodalommal
terhelte a lelkűket!
Majd minden esztendőben vetődött a községbe
egy pár tót s azok mindig hírűi hozták, hogy meny
nyire bánkódik a Vladák János a leánya után. Mikor
már a Csótiéknak a szívükhöz nőtt az az örökbe
fogadott gyerek, mindig azon kellett rettegniük,
hogy egyszer csak betoppan az igazi apa s azt
mondja: itt van a száz forintotok, de ez a gyerek
az enyém, visszaviszem magamhoz. Aztán meg igaz,
hogy az a leány úgy ragaszkodik hozzájuk, mintha
édes szülői volnának, hanem hát mindennapi imád
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sággal fohászkodik a mennyekbe édes anyjához, s
mindennapi imádságában kéri az áldást távol élő
apjára. Ki tudja, hogy ha egyszer ide vetődik az
az igazi apa, nem inkább ahhoz húz-e majd annak
a jó léleknek a szíve? Esztendő számra csak ezen
töprenkedtek a Csótiék, s bizony nagyon is meg
szolgáltatta velük az Isten a rájok pazarolt jóságát.
Azután csakugyan volt is okuk az aggodalomra.
A Vladák János felett is átzúgott a nagy idők
viharja, ősz haj borította a fejét. Mikor már oda
jut az ember, hogy többször gondol a halálra, mint
az életre, hát úgy szereti intézni a sorát, hogy a
nagy út előtt lerázza a leikéről a terhet. A Vladák
János lelkét két dolog nyomta. Tizenöt esztendeje
nem imádkozott a felesége sírján, meg tizenöt esz
tendő óta nem látta az elszakadt gyerekét. Nem
volt már egyéb vágya, mint hogy még egyszer
eljuthasson jó felesége sírjához s életben még
egyszer meglássa gyermekét.
Egy őszi alkonyaikor csendesen pipázgatva
ült Csóti Balázs a háza előtti padkán. A napnak
bágyadt sugarai szelíden játszadoztak az akácfa
hulló leveleivel s az őszbe csavarodott férfi elmé
lázva gondolkodott a múlandóság felett. A felesége
is elvégezte a dolgát, s kötögetve ballagott kifelé,
hogy az ura mellé telepedve, nyugodtan élvezhesse
azt a szép dalt, a mely a pitar-ajtóból vígan repült
kifelé. Csóti Manci sürgölődő alakját meg bevilágítá a tűz fénye s még a rőzse is vígabban pat
togott, mikor dal lépett a lángjának a nyomába.
A két öreg gyönyörködve hallgatta egyik dalt
a másik után, de egyszerre, mintha csak éles tőrt
döftek volna a szivükbe, majd lerogytak a pádról.
Az utcavégről csaholó kutyáktól kísérve for
dult be egy görnyedt tót alak, s még a távolból
is felismerték Csótiék a Vladák Jánost. Lassanlassan közeledett az öreg tót. Botjára támaszkodva,
fáradtan húzta lábait maga után, mert hiába, megcsappantotta már az erőt az idő, meg nem is egy
két kőhajításra van innen az a hely, a honnan
gyalogszerrel indult el ő kegyelm e!
Mintha ólommá változott volna a lábuk, nem
tudtak helyükből felemelkedni, s visszafojtott lélekzettel sápadtan tekintettek a közelgő alak felé, a
ki elébük érve, alázattal emelé meg kalapját. A
szegény Vladák Jánost is annyira elfogta a zavar
meg az érzékenység, hogy alig tudta kicsorduló
könye meg a zokogásától kiejteni az üdvözlő
szót. Némán tekintettek egymásra. Egyik se tudta,
hogy mivel is kezdje el a beszédet? Végre Csóti
Balázs törte meg a csendet.
— Hát elfeledte kend Vladák az esküjét?
— Nem feledtem el.
— Hát akkor minek jött ide?
—- Nem követelem a leányomat, . . . nem is
beszélek vele . . . csak azt koldulom tőletek, hogy
legalább azt engedjétek meg, hogy a kerítés hasadékán keresztül láthassam. A feleségem sírjához
jöttem elbúcsúzni, mert érzem a halálomat. Csak
egy szempillantást kór tőletek egy öreg apa, le
gyetek könyörületesek egy öreg koldus iránt.
A Csótiék szemeit is elfogta a köny, s a mint
szótlanul töprengettek, a félig nyitott kis ajtón
keresztül látni lehetett, hogy vígan pördül ki a
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pitarból egy sugár termetű szép szőke leány. Pa
tyolat térítőt borított a tornác asztalára s szívhez
szóló hangjával épen azt a nótát énekelte:
Nincsen apám, nincsen anyám,
A z Isten is haragszik rám,
Árva vagyok, mint a gólya,
Kinek nincsen pártfogója.

Vladák János megsimogatta a homlokát, mintha
régmúlt idők gondolatait akarta volna a fejében
megkeresni. Derült mosoly támadt ajkain, majd
meg elkezdtek a fájdalomtól vonaglani az ajkak,
s csendes zokogással hullatta könyeit. Hullott a
sok köny, míg végre egy nagy sóhaj tört ki az
öreg kebléből, égre emelte két karját, s reszkető
kézzel rebegte el az áldó imát.
Ebben a percben pillantott oda Csóti Manci!
A lány tüzes szeme összeakadt az áldó öreg könyes
szemével. Elhalt a dal az ajkán s a mint némán
nézte azt a síró ősz alakot, egyszerre a fejéhez
kapta a két kezét, s mintha felfordult volna alatta
a föld, megingott egy pillanatra a nádszálként
hajló sugár termet, s elsikoltotta magát: táto ! táto !
A másik percben már összeborulva zokogott
Csóti Manci az öreg Vladák Jánossal, de velük
együtt zokogott Csóti Balázs is . meg a felesége.
Lassanként kibontakozott a lány édes apja
ölelő karjai közül, hanem azután Csótiné nyakába
vetette magát, majd meg Csóti Balázst halmozta
el csókjaival.
— Ne haragudjatok érte kedves szülőim, hogy
az édes apámat is szeretem! Nektek is hálaadó
szerető lányotok maradok.
Dehogy haragudtak érte 1
Csóti Balázs oda lépett Vladák Jánoshoz, s
átölelte az öreget.
— A mit én kaptam a lányoddal, azt adom
én neked. Maradj közöttünk s szeressük mind
nyájan egymást.
Vladák János a Csótiné meg a Manci lánya
karjára támaszkodva, ballagott fel a tornácra, s
mikor a szép szőke leány estebédi imájára össze
kulcsolta a megszaporodott család a kezét, úgy
látszott, mintha a lemenő nap sugarában terjesz
tette volna rájuk az Isten az áldó kezét.
Ki hitte volna, hogy valaha még a Csótiéktól
tanulják meg az emberek a legszebb példát? Ki
hitte volna, hogy ezeknek a példája oktatja az
embereket arra, hogy legyetek jószívűek, isten
félők és ne nézzétek azt, hogy a ti felebarátotok
tót-e vagy magyar? Bizony senki se hitte volna.
Isten keze intézte azt a dolgot, ebben is magára
mutatott.

VEGYES.
Kám ory Sámuelnek, a pozsonyi lyceum és
theologia nagynevű volt tanárának, a ki 1903. évi
február hó 3-án halt meg, hálás tanítványai e hó
folyamán síremléket állítanak, melyre 388 korona
gyűlt be. Beck Vilmos m. kir. anyakönyvvezető,
Adamis Károly nyugalmazott lyceumi tanár és az
„Orálló" gyűjtőívén.
Az érdem jutalma. A bonyhádi ev. főgim
názium nyugalomba vonult érdemes főigazgatóját,
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Marhauser Imrét, kinek vezetése alatt az intézet
fejlődése hatalmas lendületet vett, ő Felsége a
Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.
A midőn a hűséges szolgálat e legfelső helyről jött
elismerését örömmel regisztráljuk, egyúttal további
áldásokat kívánunk az Úrtól az érdemes jubilánsnak.

A bányai ág. h. ev. egyházkerület aszódi
leánynevelö intézete 1907. évi június hó 25., 26.,
27. tartotta nyilvános záróvizsgáit a következő sor
rendben : Június 25-én délelőtt az I. és H. polg.
osztály vizsgája, délután 3 órától 4-ig a német
nyelvi vizsgák, 4 órától 5-ig az I. és II. oszt.
ének és zongora előadása. 26-án délelőtt a III.
polg. osztály vizsgája és a francia nyelvi vizsgák,
délután mind a négy osztály tornavizsgája. 27-én
délelőtt a IV. polgári osztály vizsgája, délután
záróünnepély. Jegyzet: A vizsgák kezdete d. e. 9
óra, d. u. 3 óra. Az I. és II. osztály növendékei
26-án délután utazhattak el. A III. és IV. osztály
növendékei 27-én délután 6 óra után utazhattak
el. A vizsgálatok tartama alatt a növendékek kézi
munkái és rajzai az új tanulószobában láthatók
voltak. — Tudnivalók az 1907/1908. tanévre: 1.
1907. évi szeptember hó 2-án és 3-án d. e. 9 - 1 2
óráig a bejáró növendékek beiratása. 2. Szept. 3-án
d. u. 3 órakor a bejáró növendékek felvételi, eset
leg pótvizsgái. 3. Szept. 4-én az újonnan felvett
növendékek érkezése és beiratása. 4. Szept. 5-én
a régi bennlakó növendékek érkezése és beira
tása. 5. Szept. 6-án d. e. és d. u. a bennlakó
növendékek felvételi, esetleg pótvizsgái. 6. 7-én
d. e. 10 órakor az iskolai évnek istentisztelettel
egybekapcsolt ünnepélyes megnyitása. Tan- és tar
tásdíj: 1. Bejáró növendékek tandíja 80 kor., hely
beli ág. h. ev. növendékekért 60 kor. Beiratási
díj 4 korona. 2. Bennlakó növendékek tartásdíja
500 korona, kedvezményképen ág. h. ev. lelkészek,
tanárok vagy tanítók gyermekei után 400 korona,
más felekezetiiek gyermekei után 600 korona és
külön vallásdíj. Beiratási díj 4 kor. Zongoraoktatás
80 korona, gyógydíj 10 korona.
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A Luther-társaság Ev. Könyvkereskedésében
Budapest, VIII., Üllői-út 24. (Bejárat a Szentkirályi
utcából) kapható :
Keresztyén házi-áldás. 65—80 cm. nagys. színes
nyomású műlap. Ára csomagolással 2 K 60 f, világos
tölgyfakeretben, üveg alatt 18 korona.
Képek dr. Luther Márton életéből. 63— 53 cm.
nagys. színes nyomású míílap. Ára csomagolással 2 K
60 f, világos tölgyfakeretben, üveg alatt 15 korona.
A Luther-társaság saját kiadványain kívül kapható
nálunk minden hazai és külföldi munka és kérünk
szíves megbízásokat.

Homyánszky Viktor cs. és kir. ndv. könyvnyomdája, VI., Aradi-ntca 14. 38.912

