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Legenda.

A názáreti ház előtt 
Tavasz van minden rózsafán,
A názáreti ház előtt 
Virítanak a rózsafák.

„Fiam, az éjjel álmot láttam.
Tele volt a kezem virággal,
Belőlük koszorút csináltam,
A hosszúszárú rózsaágat
Összehajtottam koronának
így szóltam : Most megkoronázlak!
S hogy reátettem fejedre,
Pedig tudom, nem hagytam benne,
Csupa tövissé lett egyszerre . . .
És az arcod sápadt volt, vérzett.
Én olyan nagyon, nagyon félek,
Ki tudja, mi fog érni téged!
Engedd fiam, hogy megpróbáljam 
Ezzel a hosszú rózsaággal,
Hogy én csak egy rossz álmot láttam . . . “

És Mária így szól könnyes szemmel:

„Fiam, én megint csak úgy látlak:
Tövisek nőttek .. . Úgy-e fájnak ?
Vérzik az arcod, lassan sápad"...

Jézus nem szól. Néz messze, messze. 
Simogatja a rózsaágat.
S megszállja legelső sejtelme 
A húsvéti feltámadásnak . ..

Kemény Lajos.

Péter könnyei.
— Bibliai kép. —

„Nem gyémánt a nevem.
Drágább vagyok annál;
Nem harmat a nevem,
Forróbb vagyok annál.. .
Kérded, hogy mi vagyok V 
Parányi könny vagyok,
S eltitkolva élek;
Bennem lakik s ragyog 
Egy világ — a lélek.*

így ír egyik jeles költőnk a könnyről. Valóban 
csodálatos is az ! Miként a gyöngytermő kagyló 
önön életnedvéből, fájdalmak árán váltja ki belse
jéből az igazgyöngyöt: úgy a könny, az emberi 
léleknek e drága gyöngye is fájdalomból, a lélek 
fájdaloméból, bánatából születik. S mint a fűszá
lon csillogó harmat visszatükrözi a napnak reáve
tődő sugarát, úgy ragyog ki a könnyből, a sze
meknek e harmatából is az ember benső világának 
napja, a léleknek egész lényege.

Talán ezért gyakorol reánk oly rejtelmes és 
megindító hatást a könnyezőnek, sírónak látása. 
Mert a könny az egyik szívből közvetíti, belopja a 
másikba a fájdalmat.

Ilyen rokonszenvet érzek, ilyen szomorú érzés 
járja át lelkemet, valahányszor a Krisztust meg
tagadó és bűnbánó Péternek történetét olvasom. 
Töredelmes sírása, patakzó könnyei egészen a szí
vem mélyéig hatnak. Midőn bűnének tudata űzi, 
hajtja kifelé s ott az éjszaka csendjében, ahol 
emberi szem nem látja, emberi fül nem hallja, sír, 
zokog keservesen; szeretnék utána sietni, melléje 
állani, hogy letöröljem könnyeinek záporát s vigasz
taljam a bűnbocsánat és kegyelem reményével: 
„Ne sírj !“ . . .  Vannak talán, akik Pétert az elórzé- 
kenyülés e pillanatában látják legkisebbnek, leg
gyengébbnek, előttem azonban ekkor mutatkozik 
teljes nagyságában; gyengének találom — előző
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lég — Mesterének megtagadásakor, de bűne felett 
hullatott keserves könnyűiből már lelkének egész 
fényét és magasztosságát látom kiragyogni. . .

A bűnbánatnak és magunkba szállásnak idő
szaka : a böjt, kiváltképen alkalmas arra, hogy a 
bűnbánó Péternek esetével s annak körülményei
vel közelebbről foglalkozzunk. Érdemes és tanul
ságos a vele való foglalkozás.

*

Mindenekelőtt az Olajfák hegyére, a getsemá 
nei kertbe vezetem el olvasóimat. Éjszaka van, 
Az olajfák levelei közt átszűrődő holdfény egy kis 
társaságra veti sugarát. A Mester az, tanítványai
val. Vele vannak mindnyájan, csak egy hiányzik 
közülük, egy,- aki azonban úgy sem érdemes a „ta
nítvány" névre. Oly szomorúak valamennyien.

Jézus töri meg a csendet: „Ez éjszakán mind
nyájan megbotráukoztok én bennem".

Lesújtóan hat a tanítványokra ez a kijelentés. 
Szívük megdöbben ennek már a puszta gondolatá
tól is. Különösen Péter, a heves, lobbanékony ta
nítvány hallani sem akar erről. 0  botránkoznék 
meg Urában, Mesterében; hát hiába nevezte volna 
el Kéfásnak — magyarul Kősziklának! Nem, óh 
nem! „Uram, ha mindnyájan megbotránkoznak is, 
én nem !“ válaszol önérzetesen. Jézus azonban most 
már egyenesen őhozzá fordulva megismétli keserű 
jóslatát: „Bizony mondom neked, ma éjszaka, mi- 
nekelőtte a kakas szólna, háromszor megtagadsz 
engemet". Péter csak annál inkább fogadkozik, 
annál jobban erősködik: „Ha meg kell is veted 
halnom, semmiképen meg nem tagadlak Téged" . . .  
Oh, pedig a jövő mennyire rácáfolt, milyen hamar 
meghazudtolta merész, elbizakodott fogadását.

Alig folyt le a Mester és Péter közt ez a pár 
beszéd s alig hajtották a fáradt tanítványok álomra 
fejüket, egyszerre csak váratlan zaj riasztja fel 
őket szendergésükből. Égő fáklyákkal felszerelt, 
fustélyokkal és kardokkal felfegyverkezett csapat 
közeledik a kerten át egyenesen feléjük. Az írás
tudók és vének felbérelt csapata, élén az árulóval.

A katonák Judásnak előre megbeszélt jeladá
sára „Jézusra veték kezeiket és megfogák Ötét". 
Ezt azonban a szenvedélyes, hirtelen vérmérsék
letű Péter már nem tudja megállani minden szó 
nélkül. Védelmére siet veszélyben forgó Urának. 
Kardot ránt s a legelső szolgát, valami Malkus 
nevűt — aki Mesterére emelte kezét, megrohanja 
és „levágá az egyik fülét". Mert hiszen erőszakra 
csak erőszak, fegyverre csak fegyver lehet a méltó 
felelet.

Ámde nem így gondolkozott a Mester, a szelíd 
lelkű, békés természetű Messiás. Megdorgálja he- 
veskedő tanítványát: „Tedd vissza a te szablyá- 
dat hüvelyébe : mert valakik fegyvert fognak, fegy
verrel kell veszniök".

S minden ellentállás nélkül megadta magát a 
hatalom poroszlóinak, hogy „bételnónek a prófé
táknak írásaik".

Azután közre fogva a Mestert, megindult a 
város felé a menet. A tanítványok pedig elfutottak, 
még János, a szeretett tanítvány is és Péter, ki 
pedig neveztetik vala Kősziklának.

Péter, Péter, hova lett merész önbizalmad ?! 
Hát így akarsz te meghalni Uradért, Uraddal?

Az első ijedésből és rémületből felocsúdván, 
eszébe jut Péternek előbbi fogadása. Megszégyenül 
attól, ami vele történt, amit cselekedett: hogy ő 
is megbotránkozott Urában s a többiekkel együtt 
ő is elhagyta. Éppen így János is. És szégyenük 
hatása alatt mindketten szomorú gondolatokba me
rülve „távol" követik Mesterüket.

Amint a katonák megérkeztek az elfogott Jézus
sal, rögtön kezdetét vette a kihallgatás, a törvény
kezés. A foglyot először is Hannáshoz vitték, aki 
voltaképen kihallgatás és vizsgálat nélkül, mint 
elítéltet, megkötözve átküldte vejéhez, Kajafás fő
paphoz.

A főpapi palota, hol a vallatás történt, hol a 
nagy és szent tragédiának utolsó előtti megrázó 
jelenete lejátszódott, keleti mintára épült. A főépület 
körül tágas, négyszegletes udvar terült el, melybe 
a palota homlokzatával szemben volt az utcafelőli 
— előcsarnoknak nevezett fedett bejárat. A csar
nokot az utcától nehéz kapu zárta el, melyet csak 
ritkább ssetekben s leginkább ünnepélyes alkal
makkor szoktak felnyitani. A gyalog járók szá
mára azonban a középen volt egy külön ajtó, amely 
mellett rendesen őrt állott valaki. Ezen az emlé
kezetes éjszakán történetesen egy szolgáló leány.

Ebbe a palotába kísérték Jézust. János és Péter 
is ide igyekeztek Mesterük után. Jánost, ki a fő
pappal ismeretségben volt, mindjárt bebocsátották ; 
Pétert azonban — teljesen ismeretlen lévén az 
udvarban '— nem akarták beeresztéhi. János ekkor 
oda megy az ajtót őriző leányhoz, hogy bebocsá
tást kérjen künn rekedt társa számára. A lány, 
midőn meglátja az idegen külsejű, ismeretlen fér
fiút — talán egészen ártatlan szándékból, talán 
puszta kíváncsiságból — azzal a kérdéssel fordul 
hozzá: „Nemde te is ez embernek tanítványai 
közül való vagy ? I"

Péter, aki gondolataiban éppen a csak röviddel 
ezelőtt végbement gyászos eseményekkel volt el
foglalva, megdöbben e nem várt kérdésre Egy pil
lanat alatt még egyszer felrajzik lelkében getsemá- 
nei magatartása: vakmerősége, a Málkus fejére 
mért csapás. Ha az itt levők ráismernek, bosszút 
állnak rajta. Menthetetlenül elvész akkor, mert 
nincs, aki megvédené, nincs, aki pártfogásába 
venné. Hiszen körülötte ellensége az egész világ, 
Mestere pedig megkötözve. Azután meg mi előnye, 
mi haszna lehetne annak, ha megvallaná: „Igenis 
közülük való vagyok". Semmi. Mesterén ezzel nem 
segítene. És különben is mi köze ennek a „szol
gáló lánynak" az egész dologhoz ? . . .  Ezen agyán, 
lelkén átcikázó ellentétes gondolatok és érzelmek 
hatása alatt szinte öntudatlanul, minden komolyabb 
meggondolás nélkül veti oda, csak úgy félvállról: 
„Nem tudom, mit mondasz".

íme, a kőszikla megingott. Péter, a hőslelkü, 
elszánt tanítvány, ki az imént is még egymaga 
szállt szembe a Mesterére támadó egész sereggel, 
most egy kíváncsiságból származó kérdésre meg
rendül, alakoskodik. Tagad, hazudik.

A hatalmas tölgy képes dacolni a reá szakadó, 
tomboló viharral, de a parányi szú őrlő fogának
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már nem tud ellent állani. Ilyen a magabízó, szen
vedélyes természet is. A küzdelem hevében nem 
veszíti el lélekjelenlétét, bátorságát, sőt az erőszak 
és dac akárhányszor inkább csak fokozza erejét; 
a semmiségnek látszó kísértés azonban sokszor 
annál könnyebben megejti. Hányán és sokszor Írá

sokkal finomabb hálót vetett neki, mint amilyenre 
ő számított.

Péter, látva a szolgálónak hozzá intézett kér
déséből, hogy felismerték, vagy hogy legalább is 
a figyelem reá van irányulva, kiment a tornácba. 
— De a tornác előtt sem hagytak neki békét. Egy

Peszty Árpád: Krisztus levétele a keresztről.

nyan vannak, akik az útjokba kerülő nagy kőbe 
nem botlanak meg, ellenben a kicsiben igen gyak
ran elesnek. Talán azért, mert csekélysége, kicsi
sége mellett figyelemre sem méltatják . . .

így volt Péter is. Ahol küzdelemre, ellentállásra 
talált, ott ura volt magának, ura akaraterejének. 
Valószínű, hogy ha őt is elfogják és megkötözve a 
főpap elé hurcolják, képes lett volna hitéért vér- 
tanuságot szenvedni Mesterével, amint megígérte. 
Ámde „a Sátán, aki kívánta őt, hogy megrostálná",

másik szolgáló szintén ráismert s oda szólt az ott 
őgyelgő szolgáknak: „íme ez is a názáreti Jézus
sal villa". Péter, hogy ellentmondásokba ne keve
redjék, újból megtagadja Mesterét, de most már 
nem éri be puszta, egyszerű tagadással, hanem 
esküdözni kezd: „Nem ismerem azt az embert, aki
ről szóltok".

A helyéből kimozdult, csúszó kőszikla egy fok
kal lejebb gurult a lejtőn. Óh, ha egyszer a lavina 
megindult, nem lehet azt többé feltartóztatni útja
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bán, Egyre nő, egyre nagyobbodik, magával sodorva 
mindent, amit előtalál. A bűn lavináját sem leliet 
feltartani. Mindegyre nő, mindegyre fokozódik ez is s 
aki belekerült az árjába, azt viszi, ragadja magával...

A tornácból Péter, hol csak újabb megpróbál
tatás érte, menekült vissza az udvarra. Nem volt 
többé sem itt, sem ott maradása. Hová, kihez for
duljon ; mit tegyen, hogy a kínos, örökös kérdé
seknek valahára elejét vegye, hogy a gyanút ma
gáról teljesen elhárítsa. Talán legjobb, legalkalma
sabb lesz, hogy ha egészen fesztelenül, tartózko
dás nélkül belevegyül a szolgák társaságába. Leül 
azért a tűz mellé, melynél azok melegedtek. Mert 
fázott, didergett egész testében, tán a hidegtől, 
vagy tán még inkább bűnének folyton kísérő, mar- 
dosó emlékétől.

A szolgák közt éppen Jézusról folyt a szó. Az 
elfogatásban részt vevők a getsemánei eseménye
ket beszélték el társaiknak, azoknak, akik nem 
voltak ott. Szóba került ama heves, indulatos tanít
vány is, aki fegyvert ragadott és Málkust megsebezte.

Péter egy ideig némán hallgatta beszélgetésü
ket. Maga elé bámulva hallgatagon, szótlanul ült a 
tűz mellett, melynek fel fellobogó lángja bevilágí
totta arcát. Milyen halovány, milyen sápadt volt! 
Ez az éjszaka hogyan megviselte; pár óra alatt 
mennyire megváltozott. Alig lehet ráismerni. A me
legedő szolgák sem ismerték fel egy darabig; még 
azok sem, akik szemtanúi voltak a getsemánei je
lenetnek. Csak később ismernek reá, midőn meg
szólal, midőn ő is belevegyül a társalgásba, és 
ekkor is inkább galileai kiejtéséről. A Galilea- 
beliek tájszólása tudnillik eltért némileg a judeaiaké- 
tól; így különösen azáltal, hogy az „s“-t „sz“-nek 
mondották. Az egyik szolgának feltűnt ez a beszéd
módja s rá is fogja menten: „Te is Őköziilük való 
vagy és a te szólásod hasonló “.

A figyelem e szavakra egyszerre feléje irányul. 
Fürkészően tekintenek arcába, szemei közé. Most 
már a többiek is kezdenek ráismerni. Egynéhányan 
tisztán emlékeznek már, hogy látták őt is Jézus 
társaságában. Különösen Málkusnak a rokona fogja 
vallatóra: „Avagy nem láttalak-e én tégedet ő vele 
a kertben ?“

Péter kétségbeesésében fogad kozik és bizony
kodik, önmagát átkozva, újra esküdözve, hogy nem 
ismerte, soha nem is látta azt az embert.

íme, újra megtagadja az Urat! Talán hogy 
következetes maradjon önmagához. Oh bűnnek szo
morú következetessége ! Az ilyen kárhozatos követ
kezetesség kárhozatos következményeket von min
dig maga után . . .  Sőt halljátok, most már átkozó- 
dik is. Hogy bűnét eltakarja, mindig nagyobb leplet 
borít reá, mindig nagyobb bűnt követ el. Először 
csak tagad, azután eskiidözik, végül pedig átkozó- 
dik is. Ez a bűn ú tja : a kis szikra, melyből nagy 
tűz támad. Ilyen a bűn: nagyobb fiat szül magánál!

Alig mondotta ki Péter az átkos szavakat, meg
szólalt a kakas.

Mint a tetten ért tolvaj, úgy rázkódik össze 
erre a hangra. Szédülni, kábulni kezd. Forog vele 
az egész világ. Alig tud megállani a lábán. Villám
gyorsan cikázik keresztül agyán a getsemánei jós
lás, Mesterének szava: „Minek előtte a kakas

szólna, háromszor megtagadsz engemet". Eszébe 
jut, hogy mennyire szabadkozott, mennyire tiltako
zott az ellen a feltevés ellen: és lám, mégis hogy 
bekövetkezett. És emésztő bú, égő bánat fogja el 
gyengesége miatt.

De ezzel még nem ért véget a bünhődése; 
hátra volt még a legnagyobb, a legfájóbb: meg
tagadott Mesterének tekintete.

A vallatás ugyanis épp akkor fejeződött be. 
Jézust abban a pillanatban hozták ki a tanácsház
ból. Tanítványának e harmadik tagadását és átkát 
tehát már 0 is hallotta. S amint elhaladt a tűznél 
melegedők mellett, Péter felé fordult és bánato
san, szomorúan reá tekintett, mintha mondta volna: 
„Hát csakugyan nem ismersz engemet!? Hát nézz 
meg, láss meg most: megyek érted is szenvedni, 
meghalni".

Oh az a tekintet! Az a néma, mélységes bá
nattal teli tekintet, melynek nincsen hangja és 
mégis annyit tud beszélni, annyit tud mondani. 
Péter egész valójában megremeg Urának fájó tekin
tetétől. Nem bírja kiállani. Az a panaszában, szem
rehányásában is oly szelíd nézés, mint az éles tőr, 
úgy járja át szívét. Menekülni akar előle s fut, 
rohan ki a sötét éjszakába. De az a tekintet el
kíséri oda is, űzi, égeti, perzseli a lelkét. Tüzétől 
felenged az a hideg jégburok, mely lelkére nehe
zedett. Felenged szívének fagya s megerednek köny- 
nyei. Szava nincs egyetlen egy is, csak könnye. 
És sír, sír hosszan, keservesen.

„Óh ez bizonnyal nem gonosz :
Süríín patakzik mind a két szeme;
S a gonosznak nincs könny zápora."

(Vörösmarty)

Nem, nem gonosz ő ; csak gyenge, erőtlen volt, 
de íme most újra visszanyerte már elvesztett erejét. 
Elbukott, de újra felkelt. Könnyei felemelték, lábra 
állították ismét. Igen, a könnyei. Mert csak a 
könnyek tudják eloltani a mardosó lelkiismeretnek, 
a bűnnek égető lángját; csak a könnyek tudják 
megtisztítani a szennytől, salaktól a lelket.

A bűnbánat könnye bezárója a szégyenletes 
múltnak s kezdete egy szebb jövőnek, a javulás
nak. Tőle elhervad a gonoszság csirája s új életre 
kel, felfrissül mindaz, ami szép, nemes és magasz
tos. Nincs eső, mely a földbe vetett magot oly gyor
san tudná érlelni és növeszteni, mint a könnyűk az 
istenfélelemnek, a jóságnak, a megújulásnak magvát.

Péter életében is forduló pontot jelentenek köny- 
nyei. Idáig csak tanítvány volt, gyenge, ingadozó 
tanítvány; ezentúl apostollá lesz, nevéhez méltó, 
sziklaszilárd apostollá. Könnyeinek zápora volt a 
keresztvíz, mely azzá felavatta. . .

Nagy volt a bűne, mélyre sülyedt, de nagyobb 
s mélyebb volt a megalázkodása. Már pedig meg 
vagyon írva: „Aki megalázza magát, felmagasztal- 
tatik“. Igen, felmagasztaltatott ő is : mert Ura meg
bocsátott neki s kegyelmébe fogadta újra. Feltáma
dása után megjelent neki s reábízta juharnak legel
tetését. És hogy ő ennek a magasztos megbízatásnak 
mily lelkesedéssel, mily odaadással felelt meg, azt 
tudja minden keresztyén, tudja mindenki, aki az 
első pünköstről hallott. Kiss Samu.
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A harang.
— Az Evangélikus Családi Lap pályázatán első díjat nyert. —

Mindenki egyazon véleményen volt a falu
ban, hogy öreg Nagy Istvánné kicsi idő alatt 
nagyot vállozott. Mindenki emlékezetében élén
ken élt a vézna kis öreg asszony képe, amint 
fekete kásmir szoknyájában, aranyosan csillogó 
festett kötőjében fürgén igyekszik a templom 
felé vasárnap délelőtt. Nyájasan köszöngetett 
jobbra, balra, szemei derülten mosolyogtak min
denkire, mintha m ondaná:

— A templomba megyek. Imádkozni fogok. 
Milyen könnyű lesz utána a szívem. Meg
köszönöm a mát Istennek, erőt kérek a hol
naphoz. Csak jertek, jertek ti is velem emberek.

A minapában azonban kegyetlen csa
pás sújtotta a falut. Tűz emésztette el a temp
lomot. Messzetekintő karcsú tornya szürke 
romokban bever, üreg Nagy Istvánné nem jár 
az Isten házába, az arca halaványabb és szeme 
bágyadtan néz. Mintha betegség gyötrené.

— Betege szegény annak a szomorú pusz
tulásnak — mondta róla a szomszédasszonya.

Korcsmáros Erzsi, akihez szavait intézte, 
megrázta a fejét.

— Nemcsak az ! Nem mondom éppen, hogy 
nincs nehézsége tőle. Templomjáróbb asszony 
két faluban sincs nálánál, de valami más is her- 
vasztja. A tulajdon édes lánya hidegsége. Annak 
a nagyúri dámának, akit a két kezével dédel
getett, nevelt, lépes mézzel tartott, selyembe 
járatott. Mióta az árendás úr nádszál termeté
ért, tíz faluba híres gyémánt két szeméért nagy
ságos asszonnyá tette, felé sem néz az anyjá
nak. Az egyszerű paraszt kertész özvegyének, 
akinek az ura hajdanában egy lovas talyigán 
hordta a városba a kerti veteményeket eladóra.

— No no, egy kis házikót mégis szereztek 
a palántából, miegymásból. Az özvegy csende
sen eléldegél benne.

— Arra a híres, szép lányukra meg száza
kat is ráköltöttek, míg a városban kisasszony
nak taníttatták. Volt is azután az olyan garral, 
mintha a fél vármegye kevés volna neki. Nem 
hiába nézett olyan fennen, négylovas hintó
bán vitték a tanyára.

— Öreg Nagy Istvánné meg csak járta a 
templomot, sugárzott az arca és egyre beszélte, 
hogy a Piroska így, úgy olyan boldog, olyan 
szerencsés. Hogy ő is boldog, hogy az az egyet
len gyöngyvirága van, akire áldozta teste töre- 
delmét. A jó Isten kamatok kamatjával fizette 
vissza az anyai gondosságát.

De azt nem beszélte űgy-e, hogy mikor 
a csengős lovak itt vágtatnak el a háza előtt, 
a muskátlis ablakok mögül, hogy nézi sápa- 
dozó aggodalommal, hogy mikor térnek be 
hozzá, mikor borúihat meleg szeretettel az édes 
lánya nyakába. Egyszer sem tértek be hozzá.

— Jött aztán az az iszonytató tűzvész. Öreg 
Nagy Istvánné meg köhécsel, fogy, sorvad és 
nehezelli, hogy a templomba nem járhat többé.

*

Múlt az idő. Országos gyűjtés, a lelkész 
buzgó szorgoskodása, hívek áldozatkézsége fel
építette az új templomot. Szebben ragyogott a 
bádog tornya, mint valaha. Csak éppen, hogy 
lelke nincs még. Harangja nincs, hogy megszó
lalna. Arra már nem telt a költségből.

Tisztelendő uram egy szép reggelen éppen 
a prédikációjára készült, mikor halk, fáradt, 
csoszogó léptek hallatszanak az ambitusról.

— Szabad, — felelt tisztelendő uram a félénk 
kopogásra.

Öreg Nagy Istvánné állott a küszöbön. Mintha 
a sírból került volna elő. Csonvázzá soványodva, 
halványan, de a szeme, az a jóságos két barna 
szem : újra mosolygott.

Piroskockás keszkenőt húzott elő a kebelé
ből, csendesen bontogatta ezer csomóját resz
kető kezével, míg végre néhány öreg bankót 
húzott ki belőle.

— A harangra hoztam kérem alássan. Összes 
kuporgatott pénzem, meg a kis kertecském ára. 
Már úgysem győzöm munkálni. Isten dicsősé
gére ajánlom.

A lelkész úr meghatva szorított kezet az 
öreg asszonnyal. Hallotta az utolsó időben külö
nösen, hogy dolgozott, küzdött, még a falatot 
is sajnálta magától.

— Nem volt ajándékon annyi Isten áldása, 
mint amennyi a magáén lesz öreg Nagy Ist
vánné.

Öreg Nagy Istvánné egy kicsit köhécselt, szo
rongatta keblén szürke nagy kendőjét, szemei 
tétován kalandozlak a papi iroda viseltes búto
rain, mintha a mondanivalójának neheze-még 
hátra volna. Végre neki szánta magát.

— Aztán, kérem alássan, a vöm meg a lányom 
nevét tessék kihirdetni ajándékozónak. Tetszik 
tudni, úgyis a lányomé lett volna, ha meghalok, 
aztán meg, tetszik tudni, rossz a világ, fulánkos 
nyelve az én báránykámat is kikezdte. Szegény, 
jó  gyermekem ! hogy az anyjához így úgy szív
telen és még Isten tudja milyen. Édes, jó Tisz
telendő uram nekem a gyermekem drága. 
Talán ezzel az adománnyal elcsitílhatom az őt 
becsmérlők szavát.

*

Mikor a harangot felhúzták a toronyba, tisz
telendő uram  kihirdette a templomban, hogy 
kegyes adományozói Bodroghy Andojr uradalmi 
bérlő és felesége Nagy Piroska.

Az emberek engesztelődötten bólintgattak. 
Szemeik kutatólag hatoltak a tömött sorok 
között az első pádig, nézésök megenyhült, 
mikor megpillantották a sötét szemű, szőke 
úrnőt a magas szál ura mellett. Azok pedig 
csak néztek mereven maguk elé és mindent 
megértettek.

Öreg Nagy Istvánné beteg ágyán feküdt, 
mikor először szólalt meg az új harang. Ezüst
tisztán, édesen beszélve csengett-bongott a meleg 
sugárral átszőtt májusi levegőben. Az öreg 
asszony kitárt ablakán beosontak a bűbájos
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hangok és a szegény kiaszott, sárga arcot 
mosolyra derítették.

Az alacsony ajtó halkan kitárult. Ivetten lép
tek be rajta. Nesztelenül közeledtek, letérdel
tek az ágyhoz és a tarka dunnába rejtették 
arcukat.

Öreg Nagy Istvánná összekulcsolt két kezét 
felemelte az ég felé, mintha valakinek valamit 
megköszönt volna.

— Drága gyermekeim ! — suttogta túláradva 
a meghatottságtól — Eljöhettek! . . . Tudtam, 
hogy eljöttök! . . . Most könnyű lesz búcsúzni. . .  
Elmegyek! de itt hagyom az én nagy szerete- 
temet a kis harang szavában!

Petri] Gyuláné.

A gazdag ember szegénysége és a 
szegény ember gazdagsága.

— Az Evangélikus Családi Lap pályázatán második 
díjat nyert. —

Az a szép cserépzsindelyes ház, melynek 
utcára néző homlokzatára cserfalevelekkel öve
zetien B. J. betűket mesterkedett a szolgálatkész 
kőműves, Bátor József telkes-gazdáé, aki biró- 
viselt ember és azóta ott ül a községtanácsban.

Mellette a zsúpfedeles házikóban, melynek 
két kis alacsony ablakán benézhet a lúd, Német 
Imre lakik, a derék napszámosember, akinek 
munkás két kezén kívül nincsen egyebe, még azt 
a kis lakóhelyet is zsellérségért bírja Bátor 
gazdától.

A pirosfedeles ház nagy, térés udvarán 
fehérszőrű címeres ökröket, nehézfajta siemen- 
thali teheneket terel az itatóhoz nagy ostorpat- 
togatások közben a nyalka béreslegény, míg a 
Német Imre kicsiny istállójába egyetlen kajla- 
szarvú tehénke ballag be minden napszálltakor, 
miután az árokpartokon — úgy ahogy — jó l
lakott.

Onnét egymásrahalmozott kittölös zsákok
ban nehéz társzekerek hordják ősszel a vasútra 
a fölösleg gabonát, itt elfér egy jókora hom
bárban is a házaspár keresménye, mit arató
rész fejében kapott, még jó, ha kitart tavaszig.

A megelégedés mégis a kis zsellérházban 
lakik és nem odaát a gazdag portán, mert az 
nem szívesen tanyáz olyan helyen, hol a nagyra- 
vágyás és önzés uralkodik, Bátor József u ra
mat pedig a pénzvágy ördöge ejtette hatal
mába.

Koránkelése, későnfekvése mind ezt a célt 
szolgálta, ez rabolta meg éjszakai nyugalmát, 
még ünnepnapon is csak ritkán vezette útja az 
Isten házába, hogy ott belevegyítse szavát a 
hívek bálaadó énekébe, inkább a mezőt járta 
és nézegette, hogyan hullámzik a zöldelő vetés, 
mint szökken szárba a búja tengeri, de nem az 
Úr hatalmát dicsőíté mind e csodákért, csak azt 
számítgatta, mint fogja megtölteni csűrét, kama
ráját.

Pedig csak egy vézna fiacskája volt, akinek 
számára gyűjtött, kapart és nem is kívánta, 
hogy több legyen. „Én is csak egyetlen fia vol
tam az apámnak", szokta félvállról mondani, 
„az én gyermekem se osztozkodjék a jussán 
harmad-negyedmagával. Már az én nevemet 
inkább csak a telekkönyvbe írják sűrűn, mint 
a mátrikulába, mert nem szeretném, ha akadna 
olyan porta a vármegyében, ahol ki ne tárják 
a kapu mindkét szárnyát, amikor majd Bátor 
Andris leánynézőbe já r .“

Nem kellett félni, hogy valami váratlan csa
ládi szaporaság megzavarja tervét. Évekkel 
ezelőtt, — így suttogják a falubeli asszonyok 
-— egyszer mintha gólya szálldosott volna a 
ház körül, de Bátorné semhogy befogadja a 
hívatlan vendégel, egy gonoszleikű, tudós vén
asszonytól kért tanácsot, aki azután a remény
séggel együtt elűzte a testi épségét s talán a 
lelke nyugalmát is, mert azóta olyan rokkant, 
olyan hallgatag.

Németné odaát bezzeg tűzről pattant me
nyecske! Sürög-forog, lót-fut, tesz-vesz nap
hosszaid s dolgos két kezénél csak a gyorsan 
pergő nyelve végez szaporább munkát. Csöröl- 
pöröl szüntelenül, de csak a nyelve éles, a szíve, 
az vajból van, ami nagy szerencse, mert baj 
lenne, ha csak részben is valóra váltaná élet- 
veszélyes fenyegetéseit, mellyel rendben tartani 
igyekszik a zsiüongó kis hadat, mely körülötte 
ugrál, lába alatt csetlik-botlik, a szoknyájába 
kapaszkodik és ölébe kéredzkedik.

Mert gyerek, az hát van bőven — Isten 
kegyelméből — a kis zsellér lakásban! 12 év 
óta,' amikor zöld-farsangon összekerült a fiatal 
házaspár, a tulipántos bölcső még sohase kerül
hetett fel a padlásra, még ki se nőhetett belőle 
az egyik tömzsi emberke, már vitássá tette neki 
egy újabb kicsi jövevény. És milyen életrevalók, 
erősek, virgoncak voltak mindannyian, ami 
különben nem is csoda, mert ha az egészség
hez jó táplálkozás, szabad levegő és testedzés 
szükséges, őnekik éppen csak az elsőben volt 
minél kevesebb részük, de jó levegőt élvezhet
ték napestig, künn hemperegve a rét füvén, az 
utca porában, napfürdőt véve nyáron, dacolva 
az őszi hideggel, mígnem a dér pirosra csípte 
lábacskáikat és Imre is elballagott a vásárra, 
hogy házanépének holmi kis téli-gunyát, láb
belit hozzon. A hóna alatt kicsi ködmönök, 
3—4 pár kis fejelés csizma a kampós botja 
végére akasztva, amint vígan hazafelé ballagott, 
találkozott sokszor a gazdával, aki sohase tudta 
megállni szó nélkül:

„Jól kiköltekeztél, Imre! Maradt-e egy kis 
dohányra valód? De hát minek is neked ez a 
gyerek, mikor csak nyomorúságra neveled ő k e t!“

„Majd csak megsegít a jó Isten, gazd’uram! 
Akinek gondja van az égi madárra, nem hagyja 
éhen veszni az én fiókáimat se. Megtanítom 
őket imádkozni és dolgozni, aztán reájuk hagyom 
ezt a szép nagy világot. Nem fordulhat olyan 
nagyot az élet kereke, hogy a becsületes mun
kás megélni ne tudjon!"
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Ilyen okosan felelt meg Imre, nem hiába 
ült olt a templomban minden vasárnap, a bölcs 
tanítások az ő jám bor szívébe s nem kőszik
lára hulltak.

Aztán ment mindenki a maga útján, Bátor 
József nevelte a vagyonát, Német Imre meg 
a gyermekeit jám bor istenfélelemben. Sok öröme 
telt bennük, mert épkézláb, nyílteszű gyerek 
volt mindahány s hiába volt Bátor Andris az 
első gazda fia, az iskolában azért Német Jan
csi ült az első helyen s a káposztás kei tek alatt 
vívott nagy ütközetek sorsát is, noha itt már 
Andris volt a vezér, mégis csak a közkatonák, 
a Német gyerekek vitézsége döntötte el.
(Folyt, köv.) Farkas Mihályné.

P ályáza t m esékre.
Lapunk előző számaiban már közöltünk két 

kis történetet gyermekek számára s ez a kez
deményezés annyi helyesléssel találkozott, hogy 
szükségét érezzük állandósítani lapunkban a 
gyermekeknek szóló történetek, mesék közlését. 
Protestáns irodalmunk ezen a téren teljesen 
szegény. A katholikusok jóelőre gondoskodnak 
arról, hogy egyházhíveik lelki fejlődését szen
tek életéről, csodáiról szóló történetekkel befo
lyásolják s a fogékony gyermeklélekben fel
ébresszék az egyháza iránti szeretetet. Mink 
nem keresünk ugyan felekezeti színezetű gyer
mekmeséket, de szeretnénk olvasóinknak olyan 
kis történeteket, meséket nyújtani, melyeket 
nemcsak nyugodtan, de örömmel adhatnának 
gyermekeiknek. Ezért hirdetünk pályázatot 
mesékre, illetve gyermekeknek írt történetekre. 
Örülnénk, ha a pályázat annyira eredményes 
volna, hogy a nyertes munkákat egy füzetben 
a Luther-Társaság népies, olcsó kiadványai közé 
lehetne sorozni, mert ebben az esetben a tagillet
mények közül ez a füzet a gyermekeknek bizo
nyára örömet okozna, másrészről pedig végre 
lenne olyan olcsó kis könyv, amit a vizsgákon 
elemi iskoláinkban nagyobb számban lehetne 
jutalmul osztogatni.

Kérjük mindazokat, akik méltányolják egy
házunk jövő nemzedékére való gondolatunkat, 
tegyék eredményessé törekvésünket.

A pályázat feltételei a következők:
Kívántatik gyermekek (8—12 évesek) szá

mára írott elbeszélés, mely lehet mese, törté
nelmi alapon nyugvó elbeszélés, bibliai tárgyú 
vagy a mai életből vett történet. Megkivántatik 
azonban — ami önként értendő — a gyermeki 
gondolkozáshoz való alkalmazkodás m ár magá
ban a tárgyválasztásban éppen úgy, mint a 
kidolgozásban. Lehetőleg egyszerű szerkezetű, 
az erkölcsi tanúságot jól kidomborító kidolgo
zással bírjon. Kerülendők a hosszadalmas beve
zetések.

Terjedelmére nézve a feltétel az, hogy ne 
legyen nagyon hosszú. Legnagyobb terjedelem 
háromnegyed (3/ J  ív.

Jutalmazásul három  pályadíjat tűzünk ki. 
Az első legjobb h ú sz  koro n á t, a második 
t iz e n ö t k o ro n á t, a harmadik t íz  k o ro n á t
kap. Amennyiben a Luther-Társaság elfogadja 
népies kiadványnak, a besorozott, de nem díja
zott pályamunkák szerzői az arány szerint rájuk 
eső szerzői díjra igényt tarthatnak. Egy szerző 
több pályam unkát is küldhet be.

Az összes beküldött pályázatok lapunk tulaj
donát képezik, leközölhetők s a kiadványok 
részére felhasználhatók.

A pályamunkák idegen kézzel írva jeligés 
levéllel együtt 1911 á p r ilis  12 -ig  az Evangé
likus Családi Lap szerkesztőségének címére: 
Bpest, VI. Felsőerdősor 5. küldendők. A pályá
zat eredményét mielőbb,közöljük. Most is kérjük 
olvasóinkat, hogy buzdítsanak másokat is a 
pályázatban való részvételre.

Hitrokoni üdvözlettel 
az Evangélikus Családi Lap

szerkesztősége.

VEGYES.
Lapunk pályázatára beérkezett pályamunkák 

szerzői közül felkérjük azokat, kiknek munkái nem 
lettek nyertesek, szíveskedjenek minket értesíteni, 
hogy e munkákkal mitevők legyünk? Mivel a 
jeligés leveleket nem bontottuk fel, pontos címet 
kérünk az esetben, ha vissza óhajtják kapni. Akad 
közöttük olyan, mely javítással közölhető lenne s 
mi készséggel jelöljük meg magánlevélben a hibát, 
mely mostani alakjában rovására esett.

Ajánlat. Keresek egy evangélikus vallású árva 
jó fiút női szabótanoncnak, akinek jóakarója és 
gyámolítója lennék. Ajánlatok Varga István női 
szabó címére küldendők Székesfehérvárra, de e 
lap szerkesztősége is elfogadja és továbbítja.

Kitüntetések. Dr. Zsigmondy Jenőt, a buda
pesti Deák-téri evangélikus testvéregyházak köz
felügyelőjét a király udvari tanácsosi címmel tün
tette ki.

A közös képviselőtestület március 14-én Zsig
mondy Jenő dr. közfelügyelő és Kaczián János 
esperes-lelkész elnöklésével ülést tartott, melyen 
Kaczián János esperes a képviselőtestület nevében 
és Broschko Gusztáv Adolf lelkész a németnyelvű 
egyház nevében meleg szavakban üdvözölte Zsig
mondy Jenő dr. felügyelőt, akit őfelsége a napok
ban udvari tanácsosi címmel tüntetett ki. Zsig
mondy dr. felügyelő meghatóban köszönte meg az 
üdvözlést.

Ezután Zsigmondy felügyelő szívélyesen üdvö
zölte Rátz László főgimnáziumi igazgatót, kit a 
párisi akadémia tisztjévé neveztek ki.

Mind a két kitüntetésnek szívből örülünk s jó- 
ki vánatainkat fejezzük ki.

Lelkészjelölés. Szilsárkány ev. egyházközsége, 
miután a januárban megválasztott Szüts Gábor 
budai vallástauár lemondott a lelkészi állásról,
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február 26-án Hérints Lajos farádi lelkész és 
Pethő Pál egyházközségi felügyelő elnöklete mellett 
újból lelkészjelölő közgyűlést tartott. Ez alkalom
mal egyhangúlag Mikolás Kálmán gyúrói lelkészt 
jelölte.

Halálozás. Scholcz Róbertné szül. Pálka Hermin, 
Scholcz Róbert, aradi főreáliskolai tanár neje 55 
éves korában március 11 én Aradon elhúnyt. Holt
testét Felkára szállították s az ottani sírkertben 
helyezték örök nyugalomra. Legyen pihenése csen
des, emléke áldott 1

Március 15-ére alkalmi imádságot írt Bándy 
Endre lévai ev. lelkész. A szépen megírt hazafias 
imádságot ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ára 
20 fillér, kapható a szerzőnél.

Lelkósziktató ünnepély. A devicsei (Hont m.) 
egyház egyhangú bizalommal meghívta rendes 
lelkészéül Kramár József tótpelsőci segédlelkészt, 
kinek hivatalba iktatása az egész gyülekezet ör
vendő ünneplésével és sok vendég részvételével 
február hó 26-án ment végbe. A beiktatást az ifjú 
lelkész atyja, Kramár Sámuel lissói lelkész meg- 
hatottan és meghatóan végezte, Krupecz István 
alesperes és Dianovszky János darázsii lelkész 
közreműködésével.

Hitoktató választás. A tótpelsőci (Zólyom m.) 
egyház február hó 26 án tartott választó köz
gyűlésében Seffarovszky Béla csomádi segédlelkészt 
hívta meg rendes hitoktatóul s egyszersmind az 
egyház segédlelkészeül.

Estélyek. A Budapest-Jobbparti Protestáns 
Művelődési és Jótékonysági Egyesület március 9-én 
tartott újból estélyt, melyen ismét igen előkelő s 
nagyszámú közönség hallgatta végig a gazdag és 
tartalmas műsort, melynek számai a következők 
voltak:

1. Az egyházközség belmissziói feladata. Fel
olvasta : Dr. Szalay Sándor, a Budapest III. kér. 
ág. hitv. ev. egyházközség felügyelője. 2. Her- 
mann.- „Szeress". Hildach : „Tavasz". Székács: 
„Dalok", Dalok, énekelte Krén Margit, ének- 
művésznő. Zongorán kísérte Krausz Ervin, zene
tanár. 3. Kozma Andor: Hány az Isten? Költe
mény, szavalta: Cziglán István. 4. Hymnus. Énekelte 
a közönség.

A „Magyar Protestáns Irodalmi Társaság" 
pozsonyi köre az évek során át nagy sikerrel tar
tott Protestáns esték-et ez évben is folytatja. Az 
estéken felolvasások tartatnak szavalatokkal, ének
és zenepontokkal. A felolvasások rendje a következő:

I. Március 4-én: Az indiai misszió. Vetített 
képekkel. Br. Podmaniczky Pál, theol. akad tanár.
II. Március 11-én: Egy evangélikus pap a szabad
ságharcban. Dr. Magyar Győző, ev. liceumi tanár.
III. Március 18-án: Egy jó ember a XVII. század
ból. Történelmi kép. Kovács Sándor, theol. akad. 
tanár. IV. Március 25-én: A szabadkőművesség. 
Arató Frigyes, áll. felsőbb leányiskolái igazgató. 
V. Április 1-én: A gyermek, mint a szülők neve
lője. Hercsuth Kálmán, kir. s. tanfelügyelő.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1911 február 1-től 28-áig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Örökös tag tőkefizetése-. Kress János Kassa 20 K.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Nemesvi- 

ganti ev. egyház, Pilisi evang. tanítótestület, Hartai evang. 
egyház, Kucorai ev. egyház, Bardács Lajos Budapest, 
Eperjesi fögimn. tanári kar, Jeszenszky Gyula Csővár, 
Egyházasdengelegi ev. egyház, Leidenfrost Tódor Léva, 
Pribocsin ev. egyház, Sziberth Gusztáv Tapiószecsö, Tót- 
aradáci ev. egyház, Klein Samu Dobsina, Dr. Laurovics 
János Nagylak, Lászlóné Petri Irma Bpest, Brassói egyhm. 
ev. lelkészi gyülekezet, Biszkup Béla Muragurab, Kis Kál
mán Tótaradác, Geduly Elek Ferenc Bpest, Mihályi ev. 
leánygyülekezet, Kis Mihály Alsóknbin, A bobai ev. egyház- 
község, Dr. Berzsenyi Jenő Kemenessömjén. 1906—1908-ra: 
Kohányi Kálmán Kassa. 1907-re: Masznyik Gyula Budapest,
1909- re : Szlivka Gusztáv Hajnik, Győri ág. hitv. ev. egyhm. 
tanitótest. 1909-10-re: Dr. Kakusz Béla Eperjes, Vrabel 
Vilmos Vizesrét, Lombos Alfréd Zombor, Zombori evang. 
egyház. Szalay József Orosháza, Apácai ev. egyház, Bakó 
János Mihályi. 1910 re : Szikács István Orosháza, Svehla 
István Túrmező, Kruttschnitt Antal Solt-Vadkert, Nemann 
Pál Zólyomszászfalu, Karaska János Cseri, Peskó János 
Tósár. 1910—1911-re : Varga Márton Tokaj. 1911—1912-re: 
Maczák György B.-Csaba.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re : 
Schweitzer Jakab Tátraalja, Kluthny Vendel Tavarnok, Pal
im János Zombor, Kapós szekcsöi ev. prot. olvasókör, Tót- 
pelsöci áll. elemi tan. test. 1909—1910-re: Kondor Vilmos 
Balassagyarmat.

4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1909—
1910- re: Dénes Lajos Orosháza, Bodnár József Szombat
hely. 1910-re: Akáli ev. nöegylet. 1910-11-re: Klaudy 
Lipót Üjpest.

5. Adomány : Beracko János Rimakokova 1 kor., özv. 
Ivány Sámuel Nemeskocs 2 kor.

G. Hagyomány: Breuer Józs.ef alap. ha^ománya 20Q0 korv
7. K am at: Breuer József alap. kamat 54 kor. 04 fill.
8. Szentkirályi-utcai raktár bérjövedelem: 200 kor.
9. Előfizetés Raffay S. Magyarázatos Ujtestamentomára: 

Magyar Bertalan Nagydobrony, Turcsányi Gusztáv Sebes- 
patak.

Összesen befolyt 2746 kor. 04 üli.
Budapest (IV., Deák-tér 4) 1911 március 1-én.

B e n d l H en rik ,
társ. pénztárnok-

SZERKESZTŐI ÜZENET.
K. G. Kisfalud. Levelezőlapon értesítjük. Örülni fogunk, 

ha hasznát látja. — H. J. Lónyabánya. Alkalomadtán át
simítjuk s hozzuk. — K. Gy. Vágod. Nagyon köszönjük, 
de olyan gyéren jön, hogy még nem tudjuk felhasználni. 
— F. F. Sajnos, nem közölhető.

REMÉNY
finom  csontlevélpapir 
:: és bélelt borítéK ss

Egy csinos doboz 50 levélpapír 
és 50 borítékkal 1 korona. — 
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.

Kapható a Luther-Társ. könyv- 
kereskedésében, Budapest, VIII. 
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten 50713


