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Ha k étség s b á n a t ü ld ö z . . .

Az Istenben való gazdagság.

— Ének. —

— Példázat a mezőben elrejtett kincsről. —

Ha kétség s bánat üldöz
Az élet tengerén,
Erős, irgalmas Isten,
Te rá<T tekintek én.
Nézz rám te is kegyesen,
Szánd meg vívásomat;
Fel-felsíró jajomra
Ne rejtsd el arcodat.
Ha már-már eltemetnek
A rám-csapó habok,
Szólj akkor is szelíden:
— Ne félj, veled vagyok!
Bús, zaklatott szívemre
Önts enyhe balzsamot,
Gyújts elborult szememnek
Vezérlő csillagot.
Vezess bizton keresztül
Örvényen, vak ködön ;
S ború után derüljön
Rám tiszta fény, öröm.
S ha látod, itt nekem már
Elég volt küzdenem,
Mentsd lelkemet magadhoz
Atyám, jó Istenem !
Szalay Mihály.

Ismét hasonló a mennyeknek országa
a mezőben clreitctt kincshez, melyet minek
utána megtalál az ember, elrejti azt és a
talált kincsen való örömében elmegyen tit
kon és minden marháját eladván : megveszi
azt a mezőt.
Máté ev. 13, 44. v.

A fenti szentigékben az Úr Jézus a mezőben
elrejtett kincsről szól. Ha már most közelebbről
azon kérdést vetjük fel önmagunk előtt: vájjon mi
lehet ama kincs, úgy nem lehet a felelet más,
mint ez: Ama kincs Istennek kegyelme a Jézus
Krisztusban. Aki birtokában van e kincsnek, az
végtelenül gazdag, aki azonban nem bírja azt,
kimondhatatlanul szegény az. Ha birtokában vagy
eme kincsnek, akkor nemcsak boldogan élhetsz
e siralomvölgyben, hanem nyugodtan állhatsz meg
az Úrnak ítélőszéke előtt is s bizonyára bemenetelt
nyeréndesz a mennyei Kanaánba is. Mi — a ter
mészettől — teljesen bűnös emberek vagyunk, az
igazi lelki életnek csak egy parányi kis szikrája
sem él bennünk, az istenképet teljesen elvesz
tettük, mert hiszen ez Istennek igaz ismereteken
s az igaznak és jónak gyakorlásában áll, — ám
mi ezen keskeny ösvényről letérve s a világ széles
útján járva : Istennek ideig és örökkétartó haragjára
lettünk méltók. Nemde mi a természettől fogva,
nyomorúságosán szegények vagyunk s azok is
maradnánk, ha nem volna s^abadítónk! Ámde
eljött a Szabadító : Isten emberré lön, az időknek
teljességében, a mi drága Úr Jézus Krisztusunk
kiengesztelt bennünket Istennel s megváltott minket
örökké. Ő megszerezte az örök igazságot s öröm
mel ajándékozza meg azzal a szegény bűnös
halandókat. S vájjon mi a mi teendőnk? Semmi
más, minthogy higyjünk Ö benne, vagyis fogadjuk
el tőle azt, amit részünkre megszerzett. Ha ekképen
cselekszünk: szegénységünk gazdagsággá, gyalá-
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zatunk dicsőséggé, gyengeségünk erősséggé vál
tozik. Akkor aztán új emberré leszünk, ki többé
nem önmagának él, hanem annak, ki érette meg
halt és feltámadott.
Egy vendéglőben egyszer négy utas ült egy
asztalnál: egy gazdag kereskedő, egy jómódú
földbirtokos, egy nagygyáros és egy egyszerű
mesterember. Az üzletmenetről s a nagy nyere
ségről beszélgettek — mit sikerült elérniök. —
A kereskedő örömmel szólott nagy, kiterjedt keres
kedéséről, felsorolta hajóit, melyek a tengeren
vitorláznak, beszélt ama sok pénzről, mit a távoli
országok néki jövedelmeznek s boldogságtól sugárzó
arccal fejezte be előadását. Gazdag ember vagyok!
— Valóban gazdag vagy, •— mondá a földbirto
kos, — ámde gazdagságod a vizen úszik s felette
könnyen elnyelhetik a habok, pénzed meg messze
távol, idegen világban gyümölcsözteted, óh de mily
könnyen megcsalhatnak; ám én vagyok igazán
gazdag, ki vagyonom, birtokom nem veszíthetem
el oly könnyen. Kétezer hold földem van, 400 drb
ökröm, 40 lovam, stb. és évente sok jószágot el
szoktam adni. És birtokom a tenger el nem pusz
títhatja, messze idegenben meg nem csalhatnak,
mert jómagam vigyázok mindenre. A nagygyáros
gunyorosan mosolygott eme beszéden s ígyen szó
lott : A jégeső azonban tönkreverheti gabonaföldeid,
egy marhavész meg elpusztíthatja minden jószágod,
míg nálam egészen másként áll a dolog. Nagy,
hatalmas gyáraim vannak s vasgyáriraányaim felette
igen kelendők. Azután meg mindenem az utolsó
szegig biztosítva van, s ígyen a legcsekélyebb kár
sem érhet engem. — Ezen beszédek után mind
hárman lenézőleg a mesteremberre tekintettek s
gúnyolódva és kíváncsian kérdezték tőle : És ugyan
neked mid van? — milyen gazdag ember vagy te?
A mesterember szerényen, de önérzetesen válaszolt:
Oh én felette igen gazdag vagyok, mert hiszen
bírom bűneimnek bocsánatát s eme én gazdag
ságom valóban senki el nem veheti tőlem. Eme
szavak hallatára köny lopódzott a három férfi
szemébe, mivel ők nem bírták bűneiknek bocsá
natát. Eleddig csak ama egyetlen gondolat foglalkoztatá elméjöket: Gazdag ember vagyok, min
denem van, s ím azt meg nem tudták, hogy
•szegények, nyomorúságosán szegények, vakok és
bénák. Most ismerték csak meg igazán önmagukat,
hogy mily koldusszegények, de ennek felismerése
nagy nyereség vala reájuk nézve. Mert ezáltal
jutottak el ahhoz, ki mi érettünk szegénnyé lön,
hogy minket szegénysége által gazdaggá tegyen.
Évekkel ezelőtt egy szegény ember kunyhójába
léptem, ki fáradságos munkával kereste meg min
dennapi kenyerét. A kunyhóban egy szobácska és
két kis kamra volt. Az egész házban minden igen
szegényesen nézett ki, de azért mindenütt a leg
nagyobb rend és tisztaság honolt. A háznak, a
szobának és a kamrának ajtaja fölött eme mondás
volt olvasható : „A Krisztus megváltott minket a
törvénynek átkától, mikor mi érettünk lett átokká“.
(Gál. 3, 13.). Megkérdeztem a szegény embertől:
vájjon miért írta fel minden ajtó fölé ép e mon
dást, holott a szentírásban oly sok szép más mon
dás is van? Kérdésemre ím ez vala a felelet:
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E szentírási mondat az én gazdagságom. Egykor
úgy éltem a világban, mint minden világfi, Isten
nel és az ő szentigéjével nem törődtem. Oh, de az
Úr végtelen kegyelméből és jóságával magához
hívott. Felismertem, hogy bűnös ember vagyok, ki
Istennek parancsait áthágtam s örök kárhozatot
érdemeltem. Ekkor a templomba siettem s egy
prédikációt hallgattam végig eme szentírási hely
ről: „A Krisztus megváltott minket a törvénynek
átkától, mikor mi érettünk lett átokká". E szent
beszédnek hatása alatt hinni mertem, hogy az
Úr Jézus az én bűneimnek bocsánatát is meg
szerezte, s így levék én boldog emberré. Amikor
tehát valaki felkeresi szegényes hajlékom s azt
mondja nekem: Mily szegény ember vagyok, —
szívemből mosolygok az ilyes beszéden s a fel
iratokra mutatva, csak ennyit mondok neki: lm
lássad, mily gazdag vagyok, de vájjon ily gazdag
vagy-é te is ?
Egy fiatal leány 17 éves korában megtért s az
életnek ama keskeny ösvényén való járást tűzte
ki életének szent céljául. A családi hajlókban az
vala a régi szokás, hogy a farsangot szilaj mulato
zás — mértéktelen táncolás és ivás — közepette
élték át. Midőn ismét elérkeztek a farsang vidám
napjai, a szülők ígyen szólották leányukhoz : A far
sangi mulatságokat velünk együtt fogod átmulatni.
— Én azt nem tehetem, feleié a leány. Erre a
szülők leányukat erővel elvitték magukkal a korcs
mákba, a táncmulatságokra, s midőn az ennek
dacára nem vett részt oktalan mulatozásaikban,
elkergették a szülői hajlékból. E jómódú földmívesleány hozzám jött aztán s én kerestem neki jó
helyet keresztyén családoknál. Miért tudott a leány
mindenről lemondani, s csak a Krisztust követni ?
Mivel ő gazdag vala az Istenben.
Lássátok Szeretteim, ilyen gazdag az ő Istené
ben a keresztyén, ki hiszen a Jézus Krisztusban.
Mindent hiábavalóságnak tekint, ha bírja az Urat,
s ígyen szól Asáffal: „Kicsoda volna nékem mennyek
ben te náladnál több? én te náladnál egyébben
nem gyönyörködöm e földön. Fogyatkozzék el bár
az én szivem és az én testem, az én szívemnek
kősziklája és az örökségem te vagy óh Isten, mind
örökké!" (53. Zsoltár, 25, 26). Ámen.
L. Harms után:

Rédei Károly.

Júdáscsókok*
Az édesanyád nevetve hajolt a bölcsőd fölé s
a te ártatlan ajkadra gyöngéden csókolt rá vala
mikor sok-sok csodálatosan tiszta, csodálatosan
szerető anyai csókot.
Az édesanyád sokszor szomorúan simogatta
meg a fejedet s amikor megcsókolt, könnyeit akarta
a te csókodban megvigasztalni.
Az édesanyádnak másokkal kellett később
megosztani a szeretetét a te szívedben, mégis neked
soha nem lett volna szabad elfelejteni az ő csókjait.
Mások is megcsókoltak téged és volt azokban
a csókokban kérelem, megbocsátás, tartózkodás,
hízelkedés, öröm, talán dicséret, talán kelletlenség,
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vagy szomorkodás és sok csókban lehetett igazi
szeretet, tiszta őszinteség. Te tudod azt.
És te is nagyon sok csókot adtál. Emlékszel
arra, amikor gyermekkorodban egy-egy büntetés
után már szomjasan vártad, hogy megbánóan nyer
jed vissza a jogot, hogy megcsókolhassad édes
anyádat?. . . Émlékszel arra, hogy milyen boldo
gan tudtál kezet csókolni neki, mennyi öntudatlan
áhítattal ?. . . Emlékszel arra, hogy az édesapád
hogy mosolygott, amikor megcsókoltad ? Emlékszel
arra, hogy testvéreidet hogy szeretted ?
Te is nagyon sok csókot adtál. És a te csók
jaidban is volt kérelem, megbocsátás, tartózkodás,
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Mondjad, volna-e hát szabad Júdáscsókoknak
lenni? Csalni, hazudni, képmutatóskodni, hamis
szereteteket esküdözni? És hogy mégis annyi Júdása van a csóknak és hogy töméntelen sok a
a Judáscsók — jól van-e ez, helyes-e ez?
Te is jól tudod ezt.
K. L.

Kevesen múlt.
(Folytatás.)

Az ifjú p ár kezdett csodálkozni az öreg
változásán. Aki előbb az udvaron annyit szit
kozódott, perlekedett, kiabált, most mérsékelte

Judás csókja.

hizelkedés, öröm, talán dicséret, talán kelletlenség, vagy szomorkodás és sok csókodban lehe
tett igazi szeretet, tiszta őszinteség. Te tudod azt
legjobban.
De soha nem lett volna szabad elfelejtened az
édesanyád csókjait. Azokban mondatott meg neked,
hogy a csók a szeretetnek szívdobbanása. Hát
szabad ezt elfelejteni? Szabad az édesanyád csók
jának emlékét Júdáscsókokkal meggyalázni? Má
sokat megvesztegetni, másokat megcsalni szeretetet
mutató csókokkal?
Mondjad, soha nem érezted ilyenkor, hogy el
árulod az édesanyád szeretetét? Soha nem érezed, hogy ilyenkor a csóknak Júdása lettél ? . . . .

magát, különösen ha nyitva volt túl az ablak.
Velük szemben is szelídebb lett és elnézőbb a
m unkában. Egyik napon hirtelen gyanú ötlött
fia szívébe. Oly rettenetes gyanú, hogy alig
m erte m indjárt m egm ondani gyermekies, ifjú
nejének. De mégse tudta elhallgatni.
«Micsoda? Apa valami hóbortot követel?*
örvendezett a fiatal asszonyka. — «Helyesen
van, legalább én is megengedhetek magamnak
többször egyet-mást! Házasodni ak ar? Sok
szerencsét h o z z á ! Elvégre ezt mi is megtettük.
— De hát vétettünk-e valamit apa ellen?
Nem m arad más hátra, mint hogy új háztar
tás után kell néznünk!*
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«Azt hát nem!» kiált szinte önkívületlenül
a fiatal férj. — ffHanem rajta leszünk, hogy
eltávozzék házunkból ez a kacér terem tés az
ő szenteskedő szem forgatásával!»
«Te igen igazságtalanul vádolod. Én egész
határozottan emlékszem még rá, hogyan kell
kacérkodni. S róla ezt éppen nem lehet m on
dani.»
ffEz nem kacérkodik? Hát nem a legsze
mérmetlenebb kacérkodás az, hogy egyáltalá
ban nem kacérkodik? Más húrt kell penget
nünk, hogy észrevegye, hogy mi hogyan véle
kedünk ebben a dologban.*
Ettől kezdve lenézőleg, hidegen viselkedett
a nővérrel szemben még apja előtt is. Azt
hitte, hogy azzal tud leginkább hatást gyako
rolni apjára, ha érezteti, hogy tekintélyben és
rangban m ennyire alantabb áll náluknál. Hogy
em iatt az öreg szeméből haragos tekintet villámlott, az csak erősíté gyanújokat.
A m olnárban ez az ellenkezés, — mert
amúgy is dacos természetű volt — csak még
inkább megszilárdította titkos tervét s ez an 
nál gyorsabban elhatározássá érlelődött benne.
Csak az, aki m iatt ez az izgalom támadt, a
nővér nem tudott róla semmit. Minden gondja
a gyógyuló asszonyé volt, akinél a legcseké
lyebb vigyázatlanság a legveszedelmesebb
visszaesést okozhatta volna.
Micsoda csepp teremtés, gondolá magában
elérzékenyedve egyik reggelen W endorf, mi
kor utána nézett, ahogy egy átaludt éj után
szolgálatrakészen sietett a diakonisza a szom
széd házba és elm entében a kis cseléddel tré
fálkozott.
«Hogy ily keserűvé teszi életét, s amellett
mégis mindig mily barátságos. Hogy is jutha
tott ez ilyen gondolatra. Nem juthatna-e jobb
helyzetbe is? És ha én tennék erről. Ha én
venném magamhoz?* A kerítés lába, melyen
karjával támaszkodott, megroppant alatta. *ütvenhét éves vagyok. Evek-e ezek ahhoz, hogy
vén em ber legyek? Ezt nem követelhetik tőlem
a fiatalok. A fiatalok egyáltalán semmit sem
követelhetnek. Még mindig a m agam ura va
gyok. Ki ád a fiataloknak kenyeret, hogy
m aga megéhezzék. Botot a hátára az ilyennek.
Igaz, fiatal hozzám képest. Huszonnyolc-liuszonkilenc éves, de azon nem ütközöm én meg!
Ne érdemelné-e meg szerencséjét, ki ennyire
lesanyargatja m agát? A gyerekekkel rendet
csinálok, kiadom részüket s m agamra gondolok.*
Az úton lassan lépegetve jö n Kroger kádár.
Házában — a keresett csodadoktor házában
— összefutott minden hírnek szála, s finom
orra megérzett valamit, ami kellemetlenül h a
tott titokzatos kedélyére, melyben gyógyító tu
dom ánya rejlett.
Teringettét, ha úgy igazán letelepednék egy
diakonissza a faluban, akkor vége az ő kúruzslásának és varázslásának. Sejtelmes s átható
tekintettel m éregeti a molnárt, majd kedves
kedve m ondja: «derék nővér ez, W endorf
uram , meg csinos leány is. Igazán életrevaló.

8. sz.

De sokat tesz ám a főkötője is. Ismertem
egyet, aki elvett egy ily nővért, —- szent Isten
— később ő is csak olyan volt, mint a többi.»
«Hát m ért nem tartotta meg a főkötőjét
azután is, — hétköznap kék, vasárnapra fe
kete ruháját* — válaszolá indulatosan Wendorf.
«0h de azt nem szabad ám neki. Ha férj
hez mennek, akkor vége m inden diakonissza
dicsőségnek*.
A m olnár boszankodott s otthagyta faképnél
a kádárt.
Gondolkodva járt-kelt az napon és a követ
kezőkön a m olnár s gondolatban szépen elren
dezett mindent. Fia — készpénzt kap külön
gazdálkodásra, — itt meg, a régi helyen, hadd
zöldüljön újra a vén törzs. János napján ketté
lehet osztani a gazdaságot s aztán m indjárt
m egtörténhetik az átköllözködés, meg a me
nyegző is. Igaz, hogy csak alig egy párszor
látta a nővért, de eléggé meg lehetett őt
ismernie cselekedeteiből. Es ami annak iránta
való hajlam át illeti, — hisz folyvást láthatja
gazdaságát és a malmot. Aztán meg ő maga
még mindig egyenestartású s deréktermetű.
Egyik nap szépen betelte maga után szobá
jának ajtaját, leült íróasztalához. A betűk
ugyan nem állottak valami ékes rendben, nem
kevésbbé hadilábon állott az írás is a helyes
írás szabályaival, de azért minden mondatából
tisztán világlott ki, hogy mit akar. Visszadőlt
karosszékébe és csodálkozott, hogy mily egy
szerű volt ennek véghezvitele. Elvégre mit nem
lehet kivinni pénzzel! Fiát behívja és jogának
teljes tudatában oly szigorú képpel adta neki
tudtára szándékát, hogy ez egy árva szót sem
szólva ellene, haloványan ráh ag y ta: «igen,
apám» s ezzel ment ki a szobából.
W endorf szíve most egészen megkönnyeb
bült. Izmai ruganyosak, tekintete fiatalos lett.
Magában csendesen mosolyogva bejárja a gaz
daságot s mindent megfigyel a diakonissza gon
dolkozásával, aki szintén gazdaem ber leánya
volt s mindezt oly rég nem látta már. Hogy
fog ez mindebbe belépni, akárcsak a gyerek
karácsonykor az ajándékokkal megrakott szo
bába. Azóta, hogy fiának a karácsonyfát díszíté
nem érzett ily örömet szivében. Hálálkodott
is Istennek a jó módért, abban a meggyőző
désben, hogy ő érdemes is volt rá, m ert íme,
ő is m egjutalm azza a rá érdemeset. Milyen jól
fog esni ennek a fáradhatatlan elfelejtett kis
terem tésnek a kényelem, hogy fogja ő kedves
háziasszonnyá tenni őt. Most m ár majd nem
lesz szüksége, hogy akárm elyik beteg körül
forgolódjék.
Többször átm ent a szomszédba, hogy el
árulja szándékát, de mindig olyan hű, odaadó
ápolásban találta a nővért, hogy nem mert
vele előhozakodni. De meg — úgy gondolá —
időt is kell engednie az előkészítéshez. Egysze
ribe megmondva neki szándékát, nem is tudná
azt hirtelen ésszel felfogni. De annál nagyobb
lesz öröm e azután. Mily pom pásan illenék is
e csinos leánykához, ha szemei fénylenének
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arca égne, kebele pihegne, m int múltkoriban,
mikor az omnibuszba szállt. Ki is érdemelné
meg inkább ezt a szerencsét, mint ő ? l
Egyik nap ebéd után végül teljes elszánt
sággal átm ent a szomszédba, m ert meghallotta,
hogy a nővér másnap m ár el akar utazni. A
beteg állapota ugyanis jó javulásnak indult.
Mintha elutazásáról akart volna vele be
szélni, kérette a nővért, hogy jöjjön ki a
kertbe. «Jőjjön, járjunk egyet itt a szabadban,
az em ber úgyis csak egyszer fiatal», mondá
célzatosan. Fel és alá járkáltak tehát Willert
kertjében. A m olnár elkérdezősködött az ápo
lás lefolyásáról, a beteg állapotáról, azon fel
fogásából kiindulva, hogy mivel ő hozta ide
és bízta meg az ápolással, joga is van ehhez,
de főkép mégis azért, hogy ehhez fűzze fontos
m ondanivalóját. Azt akarta elérni, hogy m in
den a szolgálat és annak jutalm azásának ké
pében tűnjék fel a diakonissza előtt, remélve,
hogy így annál inkább kap az a kedvező
ajánlaton.
Végül ekkép szól: «Nővér, elm enni elenge
dem, de tudom, nem sokára vissza is tér».
«Nem igen hiszem, a beteg m ár bizonyára
felépül».
«Nem is azért jön, hogy itt csak sanyar
gassa magát, hanem , hogy itt élvezzen és
uralkodjék. Igen nővér, én tudom mit cselek
szem, jól megfontoltam és most m ár nem tán
torít el tőle semmi: azt akarom , hogy maga
legyen ideát a háziasszony! Amit m ondtam ,
megmondtam, szavam at állom. Azt mondják
ugyan, hogy a földön a hűség nem nyeri meg
jutalmát, néha napján mégis csak előfordul.
Ne is szóljon semmit, jól tudom mit teszek,
minden rendjén van már*. Nevelve nyujtá
jobbját, m ialatt arca az izgalomtól kipirult.
«Nézze csak, ez az egész gazdaság, a hat ház,
itt a malom és hátra a mező egészen az árokig
és le a patakig, balra meg a rétek, velem
együtt az öné ez mind. Haliaha, most legalább
lesz újból becse mindennek, m ióta feleségem
meghalt, úgy se igen volt».
«Hát csapjon fel, nyújtsa csak ide kezét.
Persze, ez egy kicsit meglepi. No, de holnap,
mielőtt elmenne, majd együtt bejárjuk az egész
gazdaságot, meg a házat és ha volna még va
lami kívánsága, majd megszerezzük azt is.
Pénzen mindent meg lehet venni*.
Úgy látszott, hogy a nővérnek igazán ne
hezen ment fejébe a dolog. Ilalovány arcán
nem csillant fel az öröm nek érzete, inkább az
aggodalomé.
Végre megszólal: «Ez lehetetlen, hisz nem
is vagyok szabad. Különben is m ásra vállal
koztam. Az én dolgomat kevesen értik, a férjhezmenéshez érthetnek sokan. Én csak bete
gekkel tudok bánni, a többit elfelejtettem.
Gondoskodjanak az egészségesek maguk m a
gukról, én a betegekről gondoskodom*Mosolygott erre a férfi és győzelmének biz
tos reményében, egykedvűen hadonázva bot
jával, lecsapkodja egy-egy virágnak fejét, időt
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engedve a szelíd leánynak a megfontolásra.
Kis vártatva batározottabbá lesz a diakonissza
hangja: «én csak a betegeimet szeretem, nő
vértársaim at, meg ezt az életet».
Majdnem gúnyolódva kérdi W endorf: «hát
ezt is lehet szeretni?*
A nővér megáll, izgatottan s mégis szána
kozva is néz szemébe: «Igen, jobban szeretem,
mint az ön gazdaságát, maimát s mindenét
együttvéve. Tisztelem önt s szerettem volna
ettől megkímélni, ha ezt csak sejtettem volna
is. De m indenre inkább gondolhattam, mint
erre. Holnap elutazom és soha többé vissza
nem jövök*.
Az a szelíd határozottság, amely arcán és
hangján észrevehető volt, szinte láthatóan
emelte értékét a m olnárm ester szemében. Hir
telen úgy érezte, hogy el kell szavát hinnie.
Meglepetésében még szava is elakadt és m ire
magához tért volna, a nővér m ár el is tűnt
lebegő gallérjával ott a ház sarkán.
Végül felocsúdik, a feléje tartó W illertet
kikerülve, elmegy istállóiba. «Ő nem akar, ő
nem akar» mormogá többszörösen magában,
utoljára szinte a hangja is rem egett bele.
itt a tehenek kérődztek, nyugodtan m ered
tek szemeik re á ja ; ott a borjak h ev ertek ; a
macskák leselkedtek, illatozott a széna. Emitt
a répa feküdt, csak úgy, mint tegnap a padlón,
melyet az öreg sánta tehenes aprított a vályúba.
Minden úgy volt most is csak, mint máskor,
m intha semmi semmi se történt volna. S mégis
most az állatokat és tárgyakat kim ondhatatla
nul sajnálta és mégis úgy irigyelte most őket
tompa öntudatlanságukban. Egy sem tudta, mit
veszítettek, hogy milyen más napsugár fényletl
volna különban itt m inden zúgban.
Azt m ondta, hogy az egészségesek gondos
kodjanak maguk magukról. Hát az az öreg
tehenesnek nem esett e volna jól, ha érezhette
volna a nővérnek, mint háziasszonynak, keze
szelíd érintését Ínségében, szenvedésében? Nem
lehett-e volna ennek is öröme, legalább akkor,
midőn elhalványul öntudata, és a jó nővér,
háziasszony gondoskodásában azt képzelhette
volna, hogy leánya van körülötte? S most íme
semmit, semmit nem tud m inderről.
Hirtelen egy tölgyfakorláthoz düleszkedik,
szeméből könny hull szakáidba. Vénnek érezte
magát. Úgy érezte, hogy arra a szelíd kézre
talán nem sokára magának is lehetett volna
szüksége.
Oda közelít az öreg teheneshez, egy aranyat
nyom m arkába. Remegős hangon hálálkodva
köszöni az adom ányt, de hogy miért tette ezt
gazdája, arról fogalma nincs. Oly vak és gyá
moltalan volt, hogy végtelenül boldogítva gon
dolta magát.
Majd házába megy be a molnár. Előhívja
fiát, nyersen tudtára adja, hogy utolsó intézke
dését megsemmisíti. Maradjon minden a régiben.
Másnap reggel új, finom hintójába fogatta a
díszesen felkantározolt lovakat. A kocsisnak
azt a fehér keztyűt és libériát kellett felvennie,
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melyeket a fiatal úr esküvőjekor kapott s fel
kellett tennie a bokorral díszített magas ke
mény kalapot.
W endorf a ház mögül látta, m ikor a dia
konissza kocsira szállt s mikor m ár messzire
járt, a kerítésig lépett elő s úgy nézett utána.
Szomszédék kis cselédje is bánatosan nézett
utána és dicsérte a megcsodált szép úri
fogatot.
«Óh igen, előkelő úri fogatom van, van
szép gazdaságom, malmom s még sincs, amit
szeretnék)).
»Miért nem szerzi meg m olnár úr ?»
• Pénzen nem lehet megvenni*.

A csavargó.
Ma egy ijesztő embert láttam,
Szinte beszélt a bűn belőle,
Ha így látnám egy éjszakában,
Az életem félteném tőle.
Mi lehet neki más halála?
Vissza nem tartja semmi korlát.
Arcán örökös dac vonás'a,
Szemében pislogó gonoszság.
Az utca sarkán állt mogorván,
Félelmetes nagy erejében . . .
Egy merész fecske fürge szárnyán
Egész mellette szállt le éppen.
Hirtelen, mohón felé kapott,
S inig utána nézett: nevetett . . .
Sose láttam ily gyermekarcot,
Ilyen ártatlan tekintetet . . .
Kemény Lajos.

Árvák felvétele.
A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület rozsnyöi
fiú- és leányárvaházába, a folyó évi tanév végén
megürülő helyekre, öt fiú és öt leány fog felvé
tetni.
Az árvák felvétele iránti kérvények legkésőbb
június 15-ig küldendők Rozsnyóra, az árvaházi
bizottság egyházi elnökéhez: Terray Gyula főesperes-lelkészhez.
A kérvényhez melléklendők:
a) a szülők vallását, polgári állását, elhalálo
zásukat és a hátrahagyott árvák számát igazoló
anyakönyvi kivonatok;
b) az árva keresztlevele (az a) és b) alattiak
egy családi értesítőn is kimutathatók);
e) szegénységi bizonyítvány, mely a lelkész által
is hitelesítendő;
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d) iskolai bizonyítvány azok részéről, kik isko
lába már já rta k ;
e) orvosi bizonyítvány arról, hogy a felveendő
gyermek teljesen ép és egészséges és hogy himlő
ellen be van oltva;
f) szülői vagy gyámi nyilatkozat arról, hogy
míg az esetleg felveendő gyermek az árvaház köte
lékében marad, a felette való rendelkezési jogról
az árvaház elöljárósága javára lemond.
A kérvény és mellékletei bélyegmentesek.
Az intézet anyagi erejéhez és az üresedésben
levő helyek számához mérten csak oly árvák vé
tetnek fel a kerületi árvaházba, akik az 1901. évi
XXI. t.-c. által — mely a hét éven felüli elha
gyott gyermekek továbbneveléséről gondoskodik —
védelemben és gondozásban nem részesülnek.
Ingyenes növendékül lehetőleg csak teljesen
árva, vagyontalan s minden anyagi segély nélküli,
egészséges, éptestű és épelméjű, 6—10 éves fiúés leánygyermek vehető fel; félárvák vagy olyanok,
akiknek anyagi viszonyai megengedik, — tekintve
az árvahaz szorult anyagi helyzetét — legalább
havi 12 korona fizetéssel vehetők fel; olyanok
pedig, kik valamely alapból vagy forrásból neve
lési segélyt húznak, ezt a segélyt az árvaház javára
tartoznak átruházni azon idő tartamára, míg az
árvaház jótéteményét élvezik s ezen (az árvaház
javára történendő) havi vagy évi járulék fizetése
a felvételt kérvényező iratban felajánlandó.
Üresedés esetén lelkészek és tanítók nem árva
tanuló gyermekei is felvehetők, havi 24 kor. tartás
díj fizetése mellett, de csak 14 éves korukig; ha
az ilyen üres helyet lelkész- vagy tanítógyermek
nem kérelmezné, az más pályázónak is adományoz
ható.
A felveendő árvák belépésük előtt még az inté
zeti orvos által is megvizsgáltatnak s csak azon
esetben fogadtatnak be, ha szellemileg nem vissza
maradtak, tehát taníthatók; ha testileg épek, egész
ségesek, ragályos vagy krónikus bajban nem szen
vednek s himlő ellen be vannak oltva.
A felvételről a folyamodók értesítve lesznek,
mely után a megjelölt napon kötelesek az árvákat
saját költségükön az intézetbe szállítani. Az ingye
nes helyre felvett árvák a rajtok levő ruhán kívül
még egy öltözettel, lábbelivel és három öltő fehér
neművel látandók el s ezeket tartoznak magukkal
hozni. A havi 24 koronát fizető növendékek a tel
jes ruházatról, tankönyvekről, tandíjról stb. maguk
gondoskodnak; a többieket azonban minden szük
séges dologgal az árvaház látja el. Ingyenes és
fizető növendékek egyebekben azonos elbánásban
részesülnek. — Bővebb tájékozást szívesen ad az
árvaatya.
Rozsnyó, 1910 április 2.
Terray Gyula

Egyed Dávid

föesp., árvah. egyh. elnök.

árvaatya.
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V EG YES.
A protestáns közös-bizottság tanácskozása.
A magyarországi református és evangélikus egy
házat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kikül
dött állandó bizottságnak április 8-án, Bánffy
Dezső báró elnöklete alatt, ülése lesz. Tárgy : Többrendbeli felterjesztés az 1848. évi XX. t.-c. ügyében.
Katholikus papból evangélikus lelkész. Ér
dekes felszentelő-aktus történt a budai bécsikaputéri evangélikus templomban. Plivelics Füiöp, aki
eddig a szerémmegyei Neudorfban működött mint
római katholikus pap és hitoktató, átlépett az evan
gélikus egyház kötelékébe és letette a papi foga
dalmat Sclioltz Gusztáv bányai egyházkerületi püs
pök előtt. A felszentelésnél Wallentinyi Aladár
püspöki titkár és Bezzeg Samu püspöki másod
lelkész segédkeztek. Az új segédlelkész Abafify
horvát-szlavón főesperes mellett nyert alkalmazást.
A budapesti „Tabitha“ jótékony nöegylet
mely valláskülönbségre való tekintet nélkül része
síti segélyeiben a szegényeket, betegeket és árvá
kat, virágvasárnapján a budapesti ev. templomokban
évenként egyszer tartani szokott ez évi gyűjtésé
nek eredményét a következőkben teszi közzé:
a Deák-téri templomban magyaroknál 698 K 52 f,
németeknél 388 K 70 f; Fasori templomban 146 K
54 f ; Rákóczi-úti templomban 32 K 21 f ; össze
sen 1265 K 97 f. E szép eredményért az egyesület
ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja a bőkezű
adakozóknak. Mi pedig az egyesület áldásos mun
kájára Istennek kegyelmét kívánjuk.
A szepesvárosi egyházmegye felügyelőjét:
Münnieh Kálmán bányatanácsost a király udvari
tanácsosi ranggal tüntette ki. Őszintén örülünk
e méltánylásnak, mely egyházunknak buzgó és
tevékeny vezérét érte.
A nngyszalóki ev. egyház március 13-án emlék
táblával jelölte meg boldogult Hunfalvy Pál szülő
házát. Ev. egyházunk és közéletünk ezen egykori
kiváló nagy fiáról legközelebb bővebben fogunk írni.
A nyíregyházai ág. hitv. ev. egyházközség
4000 koronás alapítványt tett az eperjesi ev. theol.
akadémiának „Theol. Otthona0 javára. Bár ser
kentő például szolgálna ez gazdagabb egyházaink
nak s egyháztagjainknak !
Halálozások. Bénáik János, csehbereki ev.
lelkész 36 éves korában meghalt. Manninger
Clyörgy, borostyánkői (Vasmegye) ev. lelkész 67 éves
korában elhunyt. Rupprecht János, a pécsi ev.
egyház 28 éven át volt gondnoka március 12-én
meghalt. Egyházunk hű munkásainak nyugalmat
adjon az Úr fáradságaik után.
A honfi ev. egyházmegyének előbbi számunk
ban közölt lelkes felhívása, mely a Luther-társaság
tagjai közé való belépésre szólította fel az egyház
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megye egyházait és egyháztagjait, máris eredményt
mutat fel. Örömmel értesülünk, hogy eddig a követ
kező jelentkezések történtek: Bobál Sámuelné ev.
lelkész neje pártoló tagnak, az ipolyveczei új anya
egyház rendes tagnak, Dianovszky János ev. lelkész
pártoló tagnak, Bernáth Pál ev. lelkész rendes tag
nak, Kramár Sámuel ev. lelkész rendes tagnak.
Bizony, beláthatnánk végre, hogy egy kis buzgóság, egy kis agitáció eredményeket tud végtére is
felmutatni! A róm. kath. egyházban, ahol nem
egy, de igen sok az egyesület, társulat, mindegyik
bőven tud felmutatni tagokat, egyesületi vagyont
— és érdeklődést. Ezt jó lenne nekünk is eltanulni
tőlük.
A bányai ev. egyházkerület elnökségének kör
levele a választások ügyében. A bányai ev. egy
házkerület elnöksége, Scholtz Gusztáv püspök egy
házi és Zsilinszky Mihály dr. egyházkerületi fel
ügyelő, világi elnök körlevelet intézett egyházkerü
letének espereseihez és lelkészeihez, melyben a kép
viselő választásokra vonatkozólag igen üdvös intézke
déseket tesz. Az elnökség reámutat arra a körülményre
hogy az országgyűlési képviselőválasztási mozgal
mak rendszerint hosszú időre megzavarják az egy
házközségek belbékességét ott, ahol a hívek két
vagy több pártra szakadva, az egyes jelöltek kor
teseinek befolyása alá kerülnek. Fokozódik ez a
káros állapot úgy az egyházközség, mint a hívek
erkölcsi hátrányára főként akkor, ha az egyházközség lelkésze — megfeledkezvén papi méltósá
gáról és vallás-erkölcsi magasztos hivatásáról —
belekeveredik a választási mozgalom küzdelmeibe.
Az ilyen egyházközségben ez mindenkor a pártos
kodás és a magasfokú gyűlölet magvát hinti el.
A választási küzdelemben korteskedve résztvevő
lelkész pártnézeteivel ellentétben álló hívek a pap
ban többé nem lelki atyjukat, hanem oly ellenfe
lüket látják, aki miatt nemcsak tőle, de saját egy
házuktól is elidegenednek és sokszor megvetik még
vallásukat is. Nyilvánvaló ebből, hogy a lelkészek
nek a pártok fölé kell emelkedniük és a választási
mozgalomban való tényleges részvételtől tartózkodniok kell. Mikor a közélet tapasztalásából merített
e meggyőződésének ad kifejezést az elnökség, távol
áll tőle — úgymond — az a gondolat, hogy bár
mely lelkészének saját politikai meggyőződését és
szavazati szabadságát korlátozni akarná. Csupán
arra hívja fel az espereseket és lelkészeket, hogy
a képviselőválasztási mozgalomban való tényleges
részvételtől, nevezetesen főleg a paphoz nem illő
korteskedéstől — felelősség terhe alatt — tartóz
kodjanak. Sem a paróchián, sem az egyházi épü
leteken valamely párt zászlaját kitűzetni semmi
körülmények között ne engedjék s a korteskedés
től a tanítókat is visszatartsák. Amennyiben ezen
felhívás dacára az egyházkerület bármely lelkésze
vagy tanítója ellen panasz emeltetnék, az illetőt az
elnökség felelősségre vonja. Végre, minthogy két
úrnak senki sem szolgálhat egyszerre, ha valamely
lelkésznek felajánltatnék a mandátum, ilyen eset
ben az illető gyülekezet lelki gondozásának főér
deke a döntő. Ehhez okvetlenül az egyházközség
egyhangú hozzájárulása szükséges, amely körül
mény a püspöknek előzetesen bejelentendő.
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Új közmívelö'dési és jótékonysági egyesület
alakult meg a fővárosban: a Budapesti jobbparti
protestáns közmivelődési és jótékonysági egyesület.
Az egyesület célja a közmívelődés terjesztése, jó
tékonyság gyakorlása, a protestáns öntudat erősí
tése és a protestáns társadalom tömörítése. Ezen
célját protestáns estélyek tartása, társadalmi össze
jövetelek és a budai Mária Dorottya jótékony nő
egylettel karöltve a szegények hathatós segélye
zése által akarja elérni. Az egyesület védnökéül
Edelsheim Gvulay Lipót grófot, a budai ev. egy
ház kitűnő tagját kérte fel. Elnök lett Seholtz
Gusztáv püspök, ügyv. elnök Sztehló Kornél, tit
károk lettek Sztehló Aladárné szül. Haggenmacher
Márta, Horváth Árpádné és Hiittl Ármin segédlel
kész. Pénztáros Sándy Gyula tanár és műépítész.
Ezenkívül 48 választmányi tagot is választottak.
Akik az egyesület tagjai sorába akarnak lépni, az
ügyv. elnöknél, vagy Hüttl Ármin titkárnál (Verbőczy-u. 28.) jelentkezhetnek.
A protestáns tanárok a vallás- és közoktatásügyi miniszternél. Az Országos református tanáregyesület és az Ág. hitv. ev. tanárok orsz. egye
sületének közös küldöttsége tisztelgett Zichy János
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternél. A tizen
öttagú küldöttség, melyben a két egyesület elnöke,
Mágócsy-Dietz Sándor és Dóczi Imre is részt vet
tek, Domahidy Elemér főispán vezette a miniszter
elé. A tanárok szónoka Dóczi Imre volt, aki mele
gen üdvözölte a minisztert és kijelentette, hogy a
protestáns tanárság bizalommal tekint működésére.
Majd előterjesztette, milyen kívánságai vannak a
két tanáregyesületnek részint a fizetéskiegészítést
illetőleg, részint a miniszter által kiadott fizetés
kiegészítési szabályzat hiányait illetőleg. Ezenkívül
a nyugdíjintézetre és a vasúti kedvezményre vo
natkozólag terjesztette elő a két egyesület közös
kérését. A miniszter rendkívül melegen válaszolt.
Elismerte a két protestáns egyház iskoláinak és
tanárságának a hazai közmívelődés érdekében úgy
a múltban, mint a jelenben kifejtett nagyhatású
működését. Felemlítette, hogy ő tudja, hogy a
protestáns iskolák és a protestáns tanárság a nem
zeti közmívelődés templomának erős pillérei voltak
a múltban is. Biztosította őket legmesszebbmenő
jóindulatáról s arról, hogy mihelyt a politikai hely
zet megengedi, azonnal hozzáfog azoknak az égető
sebeknek az orvoslásához, melyeket a küldöttség
előtte feltárt s amelyek nyilvánvalóak. A küldött
ség a miniszter kijelentéseit elismeréssel és éljen
zéssel fogadta. Kifejezte, hogy bizalommal van a
miniszter programmja iránt. A miniszter egyúttal
átvette Dóczi elnöktől azt a felterjesztést, melyet
a két protestáns tanáregyesület közösen terjesz
tett fel.

L u th e r-T ársaság.
A Luther Társaság pénztárába 1910 március hó 1-tiil
március hó 31-ig befolyt összegek kimutatása :
1. Alapító tagok kamatfizetése 1910-re; Molnár Viktor
Budapest 10 kor.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronáral 1910-re : Dénes Jenő
Nagykanizsa (4 kor.), dr. Belohorszky János Újvidék, dr.
Kucska Emil Nagybodok, Bobai ev. egyház, Wagner Dániel
Budapest, Varga Mihály- Besztercebánya, Itakitovszky Mihály
Szirák, Késmárki ev. lyceum, Svehla Géza Lónyabánya,
id. Vitális József Lónyabánya, Pribóci ev. egyház, Tolnabikácsi ev. egyház, Titeli ev. egyház, Kemény Lajos Buda
pest, Kerepesi-úti ev. egyház Budapest, Lászlóné Petri I.
Budapest, Benkő Gyula Budapest, Edeskuty Jenő, Mauritz
Vilmos Budapest, Algöver Andor Budapest, Evang. főgim
názium Budapest, dr. Polner Aladár Budapest, báró Prónay
testvérek Budapest, Fabiny Gyula Budapest, Búza János
Budapest, Horváth Sándor Budapest, Jármay Jenő Buda
pest, Gregersen G. Budapest, Raffay Sándor Budapest,
Broschko G. Adolf Budapest, dr. Zolnay Jenő Budapest,
özv. Haberern Jonathánné Budapest, Tsclienke Hermann
Budapest, Francsek Imre Budapest, Okolicsányi Gyula
Budapest, Loisch Ede Budapest, Liedcmann Sámuelné
Budapest, Beliczay Béla Budapest, dr. Telegdy Rótli Jenő
Budapest, Rock István Budapest, dr. Boross Ernő Budapest,
dr. Horváth Ödön Budapest, dr. Margittay Antal Budapest,
Schreiner Rezső Budapest, Bakody Tivadar Budapest, dr.
Löwe Károly Budapest, özv. Matuska Péterné Budapest,
Örményi Hona Budapest, Harsányi Oszkár Budapest, dr.
líenner Róbert Budapest; 1909-rc : Soproni lyceumi ifj. magy.
társasága, Sztranyavszky Géza Balassagyarmat, Jausz
Vilmos Sopron, Horváth Zoltán Nagykikinda; 1908-ra:
Iglói főgimnáziumi könyvtár ; 1908—10-re : dr. Králik Lajos
Pozsony; 1909—10-re: Budapesti ág. h. evang. egyház
megye.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1910-re :
Galáth Gusztáv Lónyabánya, Hudy Ilona Lónyabánya, ifj.
Vitális József Lónyabánya.
4. Könyvkereskedéstől kiadványokért 532 kor 51 íill.
Összesen befolyt 1030 korona 51 fillér.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1910 április 1.
B endl Henrik,
társ. pénztárnok.

„REMÉNY"
le v é lp a p ír
és b o r í t é k

a legolcsób b
és legjobb !!

50 finom csontlevélpapir és 50 hozzá
való boríték igen csinos dobozban, ára

csak 1 korona.
Ugyanaz nagyobb (úri) alakban

1 kor. 50 fillér.
Megrendelések a Luther-Társ. könyvkereskedé
sébe (lipest, VIII., Szentkirályi-n. 51/a.) intézendők.

1 K.-ért ily levélpapír seholsem kapható.
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