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Csak siralom és fájdalom,
Keresztyének, életünk:
Nincs itt igaz nyugodalom,
Csak ha mennybe érhetünk.
Ételünk és italunk
Siralom, míg itt vagyunk;
Éltemet ha meggondolom,
Nem más az, mint csak siralom.
E világi születésünk
Siralomnál nem egyéb;
Bár rövid csak itt ösvényünk,
Lábunk száz tövisre lép.
Sírunk éltünk hajnalán,
Sírunk ennek alkonyán;
Könny ragyog bölcsőn s koporsón —•
E világon ez a sorsom.
Szemeinkről a búbánat
Csak siralmat ereget;
A napfény alig hogy támad,
Már leborul szép eged.
Most a bűnnek terhe nyom,
Majd meg súlyos fájdalom;
Siralomban hervad orcád,
Míg megnyílik a mennyország.
Az árvának és özvegynek
Siralom a sorsa it t;
Az igazak mit szenvednek,
Ariiig végórájuk üt!

Földön nincs annyi göröngy,
Tenger mélyén drága gyöngy,
Mint ahány könnyet elsírunk,
Míg befogad néma sírunk.
Oh, édes könnyhullatásom,
Orömforrás vagy nékem;
E siralmas bujdosáson
Te vagy én ékességem.
Ki könnyel vet itt alatt,
Lelki örömmel a ra t;
Mi nagy-sok siralmunk végre
Elváltozik dicsőségre!
A Graduál 450. számú énekéből átdolgozta:

Sántha Károly.

Miért lett Judás áruló ?
A tizenkét tanítvány között, akik mintegy csa
ládját képezik Jézusnak, — vele vannak szüntelen,
szeretettel és hódolattal veszik körül Mesterüket,
s akikre mi is, egyrészt azon hivatásánál fogva,
amelyre őket Jézus kiválasztotta, másrészt nemes
tulajdonságaik, tehetségük miatt úgy tekintünk,
mint Istentől választott férfiakra, — van egy, aki
nagyon különbözik a többitől, akire minden keresz
tyén gyermekkorától fogva ellenszenvvel gondol és
ez Judás Iskariótes.
Kevés helyen találkozunk vele az evangéliumok
történeteiben, de azokon a helyeken is olyan dol
gok vannak megírva róla, amelyek nem enyhítik
ellenszenvünket. így János apostol azt írja róla,
hogy lopó volt, aki nem sáfárkodott hűségesen
azzal a pénzzel, mely a szegények segítésére volt
rendelve s amelyet az ő gondjaira bíztak. Mikor
pedig Mária drága nárdusolajból készült kenettel
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Bethániában megkente Jézus lábait, Judás pazar
lásnak látta azt és fösvénységében ki is mondta:
Mért nem adták el inkább ez olajat háromszáz
pénzen ? Ő, aki mindent figyelemmel kisér, hogy
miből lehetne hasznot csinálni, azt a nagy harcot
is, mely az utolsó héten folyik Jézus és a farizeu
sok között, ebből a szempontból nézi és felajánlja
szolgálatait a farizeusoknak abban a reményben,
hogy jól meg fogják fizetni s amikor megkapja az
Ígéretet, hogy pénzt fognak adni néki, alkalmatos
ságot keres, hogy kezükbe adhassa a Mestert. És
a getsemánei kertben, háta megett a főpap fegy
veres szolgáival, oda is áll Jézus elé és csókkal
jelenti meg, hogy ez az az ember, akit én a ti keze
tekbe adok ...
Judás árulásának indokát csak abban lehet ta
lálni, hogy ő gyenge jellem volt, akit a pénzhez
való ragaszkodás a bűn útjára csábított. Abból
kiindulva, amit János apostol ír róla, hogy ő fös
vény volt, következtethetünk arra, amit szintén
János apostol bizonyít, hogy fösvénysége később
oda fejlődött, hogy a máscélú pénzből is a sajátját
akarta gyarapítani és így lopóvá lett. A fösvénységtől
csak egy lépés a kapzsiság és ehhez már egészen
közel van az az elszántság, mely a bűnös úton
való szerzéstől sem retten vissza. De Judás azért
a harminc ezüst pénzért, mely abban az időben
csak egy közönséges rabszolgának az ára volt,
talán még sem adta volna el Mesterét. Kell mé
lyebb, erkölcsi indokának is lenni annak, hogy
Judás, akit mégis Jézus maga hivott el tanítványá
nak, akiről tehát nem tehető fel, hogy már akkor
is romlott ember lett volna, annyira sülyedjen, hogy
egy olyan bűnt kövessen el, amely a hálátlanságnak
és gyarlóságnak példaképen marad örök időkig.
Ezt az egyszerű halászembert, aki Jézus tanít
ványai közé került, bizonyosan az csábította először
a bűnre, az eltulajdonításra, hogy ő reá bízták a
szegénypénztárt, melyben bizony többször nagy
összeg is lehetett, annyi, amennyit azelőtt talán
nem is látott Judás sohasem. De mikor már lopóvá
alacsonyodott s az önvád perceiben saját lelki
ismerete előtt szégyenkeznie is kellett, bár a többi
tanítványok és Jézus is úgy bántak még mindig
vele, mint azelőtt, bár ugyanaz a tisztelet vette őt
körül, mint Dávid fiának többi tanítványait, mégis
ő úgy érezhette, kogy egy-egy hosszabb, rajta
felejtett tekintet talán már vádolja ő t; a fel-fel
riadt lelkiismeret rémeket, gyanúkat, vádakat lát
tatott vele. Kegyetlenül szenvedhetett titokban,
mikor Jézus gyakran és élesen kikelt a farizeusok
ellen, akik hosszan imádkoznak, de megeszik az
özvegyeknek házát, megrettenhetett mindenkoron,
amikor Jézus a pénzről, a gazdagságról beszélt,
vagy amikor azt mondotta: Ne gyűjtsetek maga
toknak földi kincseket, melyeket a rozsda és a
moly megemészthet és a lopok kiáshatnak . .. Jézus
nak minden mondását, amit bárhogyan is az ő
titkos bűnére vonatkoztathatott, mind, mind célzás
nak tekinthette és örökös rettegés és gyötrelem lett
az élete Jézus mellett. Ki tudja, milyen hosszú
lelki küzdelmeken ment keresztül addig, míg arra
a gondolatra jutott, hogy bűnét úgy fogja elpalás
tolni, hogy Jézust ellenségeinek kezére játssza s
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akkor a magukra maradt tanítványok szét széled
nek, nem lesz senki, aki számon kérje tőle a sze
gények pénztárát — és ő visszamehet a Genezáreth
tó mellé — becsületes embernek!
Bizonyos, hogy ha bevallotta volna Jézusnak a
lopást, Jézus megbocsátott volna neki. De ez a
nagyon emberi vonás, hogy kisebb bűnét egy na
gyobb bűnnel akarta eltakarni, nem pedig a megjavulással, megbánással, bevallással, végül mégis
meghozta a bűnhődést. Mikor már terve sikerült,
a tanítványok elrejtőztek, a Mester a keresztfán
függött, mikor tehát már nyitva volt előtte az út
haza, vissza a Genezáreth mellé, akkor a minden
bűnét ismerő birója, az azutáni becsületes élettel
meg nem vesztegethető lelkiismerete kimondta rá
a bűnöst és halálra ítélte. Eldobálta a pénzt, mely
őt mindig bűnre vitte és felakasztotta magát. K. L.

A gazdag ember szegénysége és a
szegény ember gazdagsága.
Az Evangélikus Családi Lap pályázatán második dijat nyert.
(Folytatás.)

Azután nem is nagyon soká tartott azaz
időszak, mikor a sok éhes kis száj csak enni
kért s m indnyájuk jobbvoltáért csak két pár
kéz dolgozott. A Juliska, lám m ár a teknő mellé
áll, kisszékre lép, úgy éri csak fel, de azért
kimossa rendesen a testvére ingecskéjét, az
Erzsi meg, am iért egész nyáron őrizte a gazdaasszony libáit, íme, megkeresett m agának egy
egész öltözet tulipiros ruhát. A fiúk is eljárogatnak napszám ba kapálni, szántani, s térülfordul egynéhány esztendő, Imre csak azt veszi
ám észre, hogy lám! neki egy egész sereg mun
kás cselédje van, akik mint a dolgos méhecs
kék az ő kaptárjába gyűjtik a jólét mézét.
G yarapodnak is szépen évről-évre, van már
borjas tehén párosával, mázsás hízó feszegeti
nagy testével a hidas oldalát. A leányoknak,
kik jó fizetésen a városban szolgálnak, gondjuk
van reá, hogy soha ki ne fogyjon a jóféle
dohány az apjuk bőrzacskójából, Erzsók aszszony pedig vasárnaponként boldogan keríti
nyakába a finom melegkendőt, amit Jancsi —
a mészároslegény — hozott számára, mikor
legutóbb — sorozásra — hazajött.
Hát Bátor Andris vajh’ mivé fejlődött ? Amivé
a kényen-kedven nevelt egyetlen fiák rendesen
válni szoktak, izgága, dologkerülő, hányaveti
suhanccá, aki sok szomorúságot okozott az édes
anyjának, mígnem a sápadt asszony a rideg
házból egy nagyon csendes kis tanyába költö
zött, oda a szomorú fűzfák alá. Azóta éppen
nem tart senkitől, dorbézol kedvére s gyakorta
még nappal is hangos a kocsma a heje-hujától.
Bátor József úgy tesz, m intha nem is bán
taná olyan halálosan a fia életm ódja: „Fiatal
ság, bolondság! Hadd töltse kedvét, majd eszére
té r!“ De csak nem tért az eszére, pedig a
katonaságnál, hej, de sok büntetést kapott rakon
cátlan természete miatt. Egy hadgyakorlat alkal
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mával aztán, m unkában nem edzett, a sok ivástól elcsigázott szervezete nem fejtvén ki semmi
ellenállást, összeroppant a fáradalm ak súlya
alatt és sürgöny jött az apjának, a fia halálát
jelentve.
Bátor József útra kelt messze Galíciába s
hazahozta a fiát szép érckoporsóban. Egy hét
se telt bele, mire megérkeztek, de törődött
öreg em ber vált azalatt az erőteljes férfiból.

51

vizét, megenyhült általa. Ettől fogva — mint a
tékozló fiú apja hajlékába — m egtért ő is az
Isten házába s a templom felé vitte útja min
den liarang-konduláskor.
Magába roskadva ül ott — egyik-másik pél
dázatban, mintha tükröt tartanának elébe, ön
magára ismer s mikor a megalázott kevélység
ről beszél a pap, barázdás arcán aláfolyik a
könny.

Van Dyck : Krisztus siratása.

Eltemette nagy tisztességgel s fehér m árvány
oszlopot emelt a sírja íölé. De mintha ez a sír
emlék határkő lett volna egy elhibázott élet
mesgyéjén, József gazda e naptól fogva úgy
megváltozott.
Nem kerüli m ár a határt. M inek? Miért?
Bent ül a szobában, ott tesz-vesz, rakosgat régi
írások, gazdasági könyvek között, hogy teljékmuljék a meddő, lomha idő, — ezenközben
egy ócska, régi könyvre bukkan, mely használhaüarpil hevert a szekrény tetején évek hosszú
során át s födelére vastag rétegben feküdt reá
a por. A Biblia ez, m inden vígasztalásnak kút
feje, a szövétnek, mely tévelygő utunkra vilá
gít — és ahogy olvasta mohó szomjúsággal,
mint ahogy a halálrasebzett vad issza a forrás

Nem az erős hitbe vetette horgonyát s ím !
céljavesztett élete most, mint a felszabadult
gálya reng, hányattatik sodorva ismeretlen
messzeségek örvényei felé.
Pappal, jegyzővel tanácskozik, mondják, az
egyházra, jótékony intézetekre akarja hagyni
minden vagyonát.
A gazdaságával se igen törődik már, hűséges
zsellérje — Német Imre já r el m inden dolgá
ban. Énnek a házát is megépíttette két szoba
konyhára, cseréppel fedve s kitartó hűsége fejé
ben örök-levelet adott neki róla.
A palánkot is ledöntette, mely a két udvart
egymástól elkülöníté : „hogy ne kelljen az utcá
ról kerülni, ha valami közlendő akad“ — valójá
ban pedig, hogy mindig láthassa azt a két szép
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gyereket a szomszédban, aki még otthon csin
talankodik.
A nagy diófa alatt naphosszant elüldögél.
Tavaszi nap van, illatos, verőfényes vasárnap
délután. Németék az im ént jöttek haza a könyör
gésről s azonmód ünneplőben a tornácra tele
pedtek, hogy élvezzék az áldott napot. Imre
csigát farag a fiának, amit majd kócból fonott
kis ostorral hajtani lehet, a gyermek nézi nagy
odaadással. A kis leány guggolva koszorút fon
tarka réti virágból, az öreg-anyja sírjára szánta.
Az asszony térdén nyitva az imádságos könyv,
de nem azzal foglalkozik, csak szeretteit nézi
mosolygó szemmel. Ez is imádság.
Ámde nyílik a kis ajtó s örvendezve siet
nek m ind a kedves vendég elé. A Juliska láto
gat haza, aki tavaly óta m ár menyecske, a
szomszéd faluba m ent férjhez egy jóravaló
gazdalegényhez. Egy kis rózsaszínű göngyöle
get szorongat a karján, a kis fiát hozta haza e
szép időben, első látogatásra. Van csodálkozás,
öröm, nevetés, — a szeretet lelke lebeg a kis
csoport felett és az öreg em ber túlnan a diófa
alul úgy elnézi ezt a képet, még a szeme is
könnybe lábbad belé.
Lám, az a derék, vidám em ber odaát, tudja
m iért élt, m iért küzködött, — munkás életének
istenáldotta utódokban folytatása van s ha elfáradtan végső pihenőre tért is, hálás gyerm e
kek és unokák őrzik emlékezetét.
De j a j ! az ő nevét nem említi senki gyen
géd kegyelettel. Ó h ! ha egy eltévesztett életet
is úgy újra lehetne kezdeni, m int ahogy fel
bontunk és újra csomózunk egy elhibázott b o g o t!
Egy rügy hull le a fáról és koppanva a
malomkő-asztalhoz ütődik — Bátor József fel
ria d : „késő már, k éső !“
Szomorúan átballag szomszédaihoz, ahol
tisztelettel fogadják jóltevőjüket, a két gyerek
kezet csókol neki.
Kezet fog Imrével s e kézszorításban benne
van a beismerés, am it ajka elmondani restel:
Te gazdag szegény-ember! kettőnk közül a
jobbik, bölcsebbik, bizony Te vagy ! Mert gyarló
ésszel, gyenge kézzel nem akartad megkötni
sorsod kerekét, hanem reábíztad azt arra, aki
m indeneket javunkra tészen. A jobbik részt Te
választottad 1
Farkas Mihályné.
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meg a szavazatok összeszámlálását. A 367 szavazat
közül, mely most a pótválasztáson Geduly Henrik
és Terray Gyula között oszlott meg, 220 szava
zatot, tehát 37 szavazattöbbséget kapott G e d u ly
H e n r ik , nyíregyházi lelkész, egyházkerületi fő
jegyző s így a tiszai egyházkerület püspökévé vá
lasztatott.
Czékus István és Zelenka Pál örökében öröm
mel köszöntjük az új püspököt, ki egyéni kiváló
sága, munkaereje, erélyessége révén valóban
vezére lehet egyházkerületének. Hisszük, hogy
püspöki tisztét a béke, szeretet és munka jegyében
fogja betölteni s Istennek segítségével hosszú időn
át buzgón és eredményesen fog munkálkodni evan
gélikus egyházunk javán és gyarapodásán. Mun
kásságára Istennek áldását kérjük.
Az új püspök — kinek arcképét be fogjuk
mutatni olvasóinknak — régi evangélikus család
ból származik, amely család már szolgáltatott egy
püspököt Geduly Lajos személyében, aki a dunáninneni kerületnek volt a püspöke. A családnak
most is három lelkésze van : Geduly Elek, Geduly
Lajos és a most megválasztott püspök, aki Bécsben
született, 45 éves, tehát aránylag fiatalon jutott a
püspöki méltósághoz. A theológiát Pozsonyban vé
gezte. Atyját korán elveszítvén, neveltetéséről nagy
bátyja, Geduly Elek lelkész gondoskodott. Lel
késszé 1888-ban avatták. Farbaky József elhunytával 1896-ban a nyíregyházai egyház választotta
meg lelkésszé. Előbb a tiszavidéki esperesség,
majd a tiszakerületi egyház jegyzője, 1906-ban
pedig az egyházkerület főjegyzője lett. Irodalmi
munkássága még theológus korára nyúlik vissza,
már akkor szerkesztője volt a Gondolat című filo
zófiai folyóiratnak. Zólyomi segédlelkész korában
egy dogmatörténeti munkája jelent meg Luther és
Zvingli krisztológiai álláspontjáról. Mint nyíregy
házi lelkész indította meg az Evangélikus homilotikai folyóirat című szakközlönyt, majd átvette az
Evangélikus Őrálló egyházi lap szerkesztését. Ezen
kívül számos vidéki és fővárosi lapban írt aktuális
kérdésekről cikkeket. Mint szónok egyike a leg
kiválóbbaknak. Számos ünnepi és alkalmi beszéde
jelent meg nyomtatásban. Ezeket mély vallásosság,
erős logikai gondolat, lebilincselő egyszerűség jel
lemzik.

Geduly Henrik püspök.
A tiszai ágostai hitvallású evangélikus egyházkerületnek Zelenka Pál halálával megüresedett
püspöki hivatalára a választási eljárás f. é. már
cius 17-én fejeződött be. A február 14-iki szava
zatbontás alkalmával az általános többséget a jelöl
tek egyike sem kapta meg, az egyházközségek és
intézetek tehát még egyszer küldték be szavaza
taikat a pótválasztásra.
A szavazatbontó bizottság Szentiványi Árpád
kér. felügyelő elnöklete alatt március 27-én tartotta

A rombadült ház.
— Az Evangélikus Családi Lap pályázatán dicséretet
nyert. —

Jó m ódban élt Kerekes András. Megáldotta
az Isten m inden földi jóval. Volt szép háza,
több hold szántóföldje, szőleje, pompás két lova.
És emellett értelmes, komoly gondolkodású ember
volt, kit az egész falu nagyrabecsült.
így hát megelégedett em ber lett volna Kere
kes András, ha két legényfiának örökös civódása nem zavarta volna meg néha-néha a csa
ládi békét. Kerekes uram ugyan hathatós sza-
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vának itt is m ihamar érvényt szerzett s apai
Volt olyan darab föld, melyet mindegyik
tekintélyén csorbát ütni nem engedett soha, de akart s ismét olyan, amelyiket egyik sem. A
valami nagy fontosságot nem tulajdonított fiai házat ez is akarta megtartani, a másik is köve
civakodásainak s csak éretlen legényhetykeség telte. így történt, hogy az egyik bevetett egy
nek tartotta, ha azok néha-néha még tisztes darab földet, a másik kiszántotta s végül uga
ségben megőszült szüleinek is visszafeleselgettek. ron m aradt. Az adót egyik sem fizette, a házat
— Majd benői a fejüklágya, ha az életet a egyik sem javíttatta. Eközben örökösen pöröskomolyabb oldaláról megismerik, szokta m on ködtek, ami megint csak a vagyont emésztette.
dogatni életepárjának, ha annak gyöngébb szíve
A kis ház teteje íoszladozott, az eső átjárta
ellágyult a tapasztalt tiszteletlenségen.
a falakat s kezdtek bomladozni. Végre lakat
Midőn a legények álla pelyhedzeni kezdett, lanná vált. Úgy állt a falu közepén, mint egy
kiki megtalálta a maga párját a faluban s Mihály, szemrehányás. A földeket egymás után árverez
az idősebbik a szülei háznál m aradt, Sándor, ték s mikor az utolsó darab szántóföldre is
a fiatalabbik, pedig vőül ment.
megütötték a dohot, a két testvér mindenétől
Kerekes uram boldogan mondogatta:
kifosztva, mindenkitől elhagyatva, földönfutóvá
— Most m ár nyugodtan halok meg, ha a lett. Nem m aradt semmijök, csak a rom badűlt
jó Isten úgy akarja. Fiaimat felnevelem, kis ház ...
vagyonomat megtartottam, sőt gyarapítottam, s
Az egykor jóm ódú gazda fiai szülőfalujokbizonyára gyermekeim sem fogják elprédálni! ban nem maradhattak. Sándor, felesége kis
Kerekes András nem hiába emlegette a halált, vagyonkáját is eladva, Amerikába vándorolt. Ott
mert bíz az m ár ott ólálkodott körülötte. Bete kezdte meg új életét egy szénbányában nehéz,
geskedni kezdett, ágynak esett, napról-napra sorvasztó m unkában.
gyöngült s nem sokára megkondult a nagy harang,
Mihály a szomszéd falu uraságához szegő
szomorú búgással jelentve, hogy egy m unkás dött be béresnek. Az egykor büszke, dacos férfi
életben kifáradt test örök pihenőre tért.
a legalázatosabb cseléd lett, kit szorgalmáért
Utolsó rendelkezése az volt, hogy a vagyon az uraság csakham ar megkedvelt. Mikor a szán
a felesége kezén maradjon míg él s aztán tásnál egy-egy burjánt kiszántott, úgy érezte,
egyenlő részben osztozzanak rajta a testvérek. hogy a szívéből is kitépett egy-egy gonosz indu
Bizony nemes volt a szándék, hanem valóra latot. A verejtékes munkával szerzett filléreket
nem vált, mert a szegény m agára m aradt özve megbecsülte s úgy örült a lelke, midőn a fillé
gyet addig zaklatták fiai, míg ő az eltartás rek koronákká lettek.
fejében lem ondott annak élvezetéről, azon re
Ünnepnapokon át-átm entszülőfalujába a tem 
ményben, hogy fiainál otthonra talál.
plomba s csodálatos m ódon kezdte megérteni
Nem úgy történt. Ismétlődött a régi eset. az ősz lelkész beszédét s mintha annak minden
A szegény özvegy édesanya m indenütt útban szava egyedül neki szólana: „ha szeretet nin
volt. Egyik ide küldte, a másik oda. Az özvegy csen bennem, semmi vagyok . .. ahol irigység,
ség keserű kenyerét még- keserűbbé tették a ott háborúság és m inden gonosz cselekedet
könnyek, mik reája hullottak. Csordultig telt a v a n ...* Úgy érezte, mintha szívét m arcan
keserű pohár. Egyetlen útja a temetőbe vitt s golnák.
könnyeivel öntözte a frissen hantolt sírhalmot.
Aztán elm ent a rom badűlt házhoz s a kiván
Ügy vágyódott ő is oda szeretett jó ura mellé, csiak látták, am int az ajtófélfához támaszkodott
ahol m ár nincs hánat, nincs szenvedés, nincs és zokogott. .. zokogott. Majd megkönnyebbül
keserűség. . .
ten kiment a temetőbe s megigazítva a jó öre
De hiszen a hánat a halálnak édes testvére gek sírját, indult vissza.
s egyenként küldözgeti el azokat, akiket hatal
így múltak az évek keserves munkában s
mába ejtett. így történt, hogy az özvegy alig mégis úgy érezte Mihály, hogy ízesebb a kenyér,
két évvel élte túl jó öreg életpárját. Sírjaik édesebb az álom, mely azelőtt hetekig kerülte.
immár eggyé olvadtak. Egymásmelleit alusszák
Egy verőfényes tavaszi vasárnapon éppen
örök álmukat, kik az életben is annyira szeret ebédnél ült a család. Erősen kopogtatnak az
ték egymást.
ajtón s belép rajta Sándor. Fakó arcán ott ül
*
a szenvedés, s kopottas ruhája elárulja a nélkü
lözést.
Alig gyepesedett be az új sírdomb, midőn a
Valamit m ondani akar, de nem jö n szó az
testvérek között kitört a legáldatlanabb harc. ajakára s zavarából Mihály menti meg, ki nyá
Az eddig kissé fékezett indulatokat felkorbá jas szívességgel fogadja. Ebédhez ülteti s elbe
csolta az önzés s kitört közöttük az irigység, szélgetnek a szomorú múltról:
gyűlölködés, míg végre a legnagyobb ellensé
— Eljöttem kedves bátyám, nem volt m ara
gekké lettek. Nem tudtak a vagyon felett meg dásom. Úgy éreztem, hogy megemészt a hon
egyezni s a törvény sem tudott köztük igazat vágy, ha vissza nem jövök az elhagyott hazába,
tenni, m iután írásbeli végrendelet nem maradt. hogy megöl a b á n a t... s a rombadűlt szülői
Egyenlően elosztozni! Könnyű azt m ondani s ház — itt elcsuklott a szava — mint rémkép
könnyen is megy az engedékeny testvérek között, üldözött szüntelen. ..
de kinek szívébe az önzés vert gyökeret, azok
Délután együtt mentek a templomba s onnan
még a vasszeget is ketté vágnák.
megint vissza. Sándor is beállott szolgálatba az
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urasághoz s dolgoztak jó kedvvel. Munkájukon
Isten áldása volt.
A két testvér néhány év múlva díszes kis
házat emelt a rombadtilt helyén. Bele is köl
töztek. Megtakarított pénzecskéjükön néhány
darab szántóföldet vettek s úgy érezték, hogy
most m ár igazán gazdagok ...
*

Megkondul az esteli harangszó ... A kis
szobácskábán petróleum lám pa áraszt világossá
got s a szeretet melegséget. Két szőke fürtű
íiúcska kis kacsóit összetéve im ádkozik. . . Édes
apjok megcsókolja őket: „Szeressétek egymást
édes gyerm ekeim !“
Szusz Lajos.

Parlagon heverő kincsek.
(Folytatás.)

Miután megismerkedtünk a gyógynövények sze
désének, szárításának, csomagolásának és értékesí
tésének módjával, azt nézzük, hogy népünk mely
növényekből húzhat legtöbb hasznot.
Majdnem minden földművelő ember ismeri az
anyarozsot, hisz akárhányszor megtörténik, hogy
ha a rozsból ezt nem válogatják ki és megőrlik,
mérgezést kapnak, akik az ilyen lisztből sült ke
nyérből esznek. Az érett rozskalászon feketeszínű
folt alakjában jelentkezik, később pedig szarv mód
jára meggörbül. Nagyon mérges, ha valaki vele
megmérgezte magát, annak először hánytatót, utána
pedig feketekávét vagy bort kell adni. Aratás előtt
egy héttel kell szednünk, míg a kalász nem érik
be teljesen, sőt csépléskor is szedhetjük, t. i. ki
válogatjuk a rostaaljából. Az összegyűjtött anya
rozsot árnyékos helyen szetteregetjük, hűvös helyen
megszárítjuk és zsákba töltve szállítjuk. A két
évesnél idősebb anyarozs már hatástalan. Értéke
ezidőszerint métermázsánkint 400—500 korona
(míg a rendes rozs métermázsája 14—20 korona
közt ingadozik csak).
Magyarország középső részein, de nagyobb
mennyiségben a felvidéken mindenütt otthon van
a gyalogfenyő vagy borókafenyő. Tűalakú, szúrós
leveleiről könnyen felismerhető. Nemcsak a bogyója,
hanem még a fája is használható. A borókabogyók
ból (a borókafenyő termése) a gyógyszertárakban
fenyőbogyóízt és borókaolajat készítenek. A fából
szintén lehet olajat sajtolni. A bogyóknak keser
nyés-édes ízűk van, izzó parázsra dobva, nagyon
zamatos, balzsamos illatot árasztanak; ha meg
esszük őket, az emésztőszerveket szelíden izgatják,
elősegítik a nyálkahártyák működését, valamint a
bőr kigőzölgését. A bogyókból készül a borovicska
vagy fenyővíz nevű pálinka. Ha a bogyókat, haj
tásokat, ^leveleket elégetjük, kellemes illatot árasz
tanak. Ősszel, érés idején kell a bogyókat szedni,
amikor már nincs más mezei munka, éppen azért a
felső vidéken lakó szegény népnek nagyon fontos
jövedelmi forrása lehet.
A szedett bogyókat el lehet adni minden kezelés
nélkül is vagy lassan, egyenletesen kell őket meg
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szárítani. A jól száradt bogyó feketeszínű és fénylő.
A zöld, barna vagy vörös bogyók értéktelenek s
ezért ki kell őket válogatni. A zöld bogyók ugyan
legtöbb illő olajat tartalmaznak, azért erősebb az
illatuk és zamatosabb az ízük, de nem édesek.
A bogyókat kosárba rakva szállíthatjuk. A boróka
bogyó métermázsáját 14, 1910-ben 16—25 koro
nával, a bogyók lepárlása által nyert borókaolaj
nak métermázsáját 260 koronával, a friss bogyók
kilóját pedig 6 fillérrel fizették.
Útszéli dudva az apró csalán, könnyen felismer
hető, mert ha hozzáérünk, csip. A levele szerfelett
keresett cikk, melyet nagy tömegben keresnek a
külföldre való szállításra. Levelét nem annyira a
gyógyászatban, mint inkább a zöld festőanyag elő
állítására használják, azonkívül nagy tömegben
szállítják Kínába az opium-konyhák részére. A
csalánlevél kora tavasztól szedhető, addig, amíg
fiatal és alig csípős, mert ha már erősen szúr,
akkor nem olyan értékes. Leveleit szár nélkül kell
szedni és ezt a munkát gyermekek elvégezhetik.
Lecsípdesve a leveleket kosárban hazaszállítják, a
padláson vékony rétegekben megszárogatják. 4—6
kg friss levélből lesz 1 kg száraz árú. A frissen
szerzett leveleket rendszerint 2—-3 fillérért váltják
be kilónként. Szárítási és fuvarköltség a száraz
árú kilója után körülbelül 4 fillér. 50 vagy 100
kilós csomagokban lehet szállítani a száraz árút.
Métermázsáuként 15—20 koronáért váltják be. A
csalánlevelet ott érdemes szedni, ahol tömegesen
terem és olcsón összeszedhetjük.
Közönséges növénye a mi mezőinknek a, szarkaláb. Virágát nem gyógyszernek használják, hanem
szép színe miatt a füstölő porokhoz dísznek keverik.
Ezért a szárításnál nagyon vigyázni kell, hogy a
virágok megtartsák eredeti színűket. A száraz árú
értéke 1910-ben 70-*—75 korona volt métermá
zsánként.
Sokkal értékesebb a pipacs virága, amelyet
tüdőhurut gyógyítására használnak. Szárítása na
gyon kényes, sok gondot igényel, mert értéke a
színe szerint változik, ez pedig attól függ, hogy
jól vagy rosszul száritottuk-e. A teljesen megszá
radt pipacsvirágokat 20 kilós zsákokba csoma
goljuk. Az elsőrendű szép piros színű pipacsvirág
értéke métermázsánként 130—140 korona, 1909-ben
220—260, 1910-ben 250—300 korona volt, a má
sodrendűé 90—100 korona. Gyűjtőknek a friss
pipacsvirág kilóját 20 fillérrel fizetik és 1 kg.
száraz árú után 10 fillér költséget számítanak.
Azelőtt csak 6 - 8 fillért fizettek érte.
Kicsiben, házi használatra szedi és szárítja
népünk a hársfa virágját, amit izzasztó és vértisz
tító teának használ. A nagylevelű hárs virágait
vörös hársnak, a kislevelűét fekete vagy kőhársnak
nevezik; míg az előbbinek 120—140 korona, addig
utóbbinak 80—120 korona az értéke métermázsán
ként. Az ezüst hárs vagy fehér hárs virágját csak
60—80 koronával fizetik. A szárított hársfavirág
nak jellemző, de egészen más szaga van, mint a
friss virágnak. A hársfavirág illő olajat és sok
nyálkát tartalmaz. Június—júliusban kell szedni,
tehát amikor virágzik, de a szedésnél hozzá kell
venni a támasztó murvalevelet is. A gyógyszer
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tárak leginkább a kis- és nagylevelű hársfa virá
gait veszik.
Az erdei mályva vagy nagy papsajt szárí
tott virágainak értéke métermázsánként 150 —180
korona. A szárított mályvavirág kékes színű. Csak
arra vigyázzunk, hogy össze ne tévesszük a kereklevelű papsajt virágaival, amelyek jóval kisebbek.
Még a leveleket is lehet értékesíteni és pedig úgy
a kereklevelű papsajtét, mint az erdei mályváét.
A szárrészektől megtisztított leveleket a padláson
gondosan megszárítjuk. A szárított világoszöld
levél, métermázsáját 28—40 korona, a sötétzöldét
pedig csak 24 koronával fizetik. Gyűjtőknek a nagy
(erdei mályva) mályvalevelet 4 fillérrel, az aprót
2 fillérrel váltják be kgkint nyersen. •
Egyike legmérgesebb növényeinknek a bürök.
Leginkább az éretlen mag mérges. Az ókorban
kivégzési eszközül is használták. Orvosilag a leve
leit, fiatal hajtásait és az éretlen magjait, termését
használják. Kivált mirigydaganatok, görvélykór,
rák s több más baj ellen használ, főleg azonban
az állatgyógyászatban alkalmazzák. A leveleket
virágzás előtt kell szedni, mert azután, mikor már
virágzik a növény, nincsen ható anyag a levelek
ben. Magját, termését is zöld, éretlen állapotban
kell szedni, mivel csak éretlen állapotban van gyó
gyító ereje. A bürök termését ezért félig érett álla
potban szedik, a száraktól és nyelektől megtisz
títják, azután gyorsan megszárítják. A száraz mag
értéke métermázsánkint 24 korona. A gyűjtőknek
a nyers levelet 2—3 fillérrel fizetik kilónkint.
Alig van olyan falusi ember, aki ne ismerné
a köményt. Ennek a magja nagyon használható
gyógyszer. Belőle nyerik a köménymagolajat, az
után a kömónyvizet, köményszeszt. A köménymagot
az emésztés elősegítésére, kólika ellen, továbbá
gyomor- és idegerősítő szernek használják. Fűszer
nek, illatszernek és a köménypálinka előállítására
is használják a köménymagot, végül pedig az
állatgyógyászatban is jut szerepe. A köményt teljes
érése előtt le kell szedni, mert könnyen pereg.
Kévékbe kötve megszárítjuk, azután kicsépeljük.
Értéke a magnak métermázsánkint 50 —60 korona.
Termeszteni is lehet és érdemes is.
Gyakran előforduló növény a somkóró vagy
mézkerep, amelyet szárastól, levelestől kell szedni
a virágzás idején. Métermázsája 35—40 korona.
A tövises iglicnek fás gyökere értékes, megszárított
állapotban 25—35 korona métermázsája. A kökény
nek a virágját szárítják, métermázsája 100 korona.
Nagyon fontos és keresett árúcikk a nadragulya,
amelynek gyökere, levele egyaránt fontos kiviteli
cikk. A nadragulyakereskedés egészen nagyarányú
üzletté lett ma már. A kereskedik azonban mind
inkább arra törekszenek, hogy a nadragulyáért jót
álljanak a szedők, az eladók. Szedésénél nagyon
kell vigyáznunk, mivel igen mérges. Értéke (a szá
rított gyökereknek) métermázsánkint 55—70 ko
rona (1908-ban 110 koronáig felment az ára).
Gyűjtőknek a nyers gyökér kilóját 5—10 fillérért
váltják be minőség szerint. A leveleket virágzás
idején kell szedni 2—4 éves növényékről. Az első
rendű tiszta, világoszöld színű levél értéke méter
mázsánkint 56—60 korona (1908-ban 70—100

55

korona volt); a másodrendű sötétzöld 50—56 ko
rona, a harmadrendű barnászöldé 40—48 korona
és a negyedrendű száraz és barnás színűé 32 ko
rona. Gyűjtőknek a friss levél kilóját 3—5 fillérrel
szokták beváltani.
(Vége köv.)

P á ly á za t m esékre.
Lapunk előző számaiban m ár közöltünk két
kis történetet gyerm ekek számára s ez a kez
deményezés annyi helyesléssel találkozott, hogy
szükségét érezzük állandósítani lapunkban a
gyermekeknek szóló történetek, mesék közlését.
Protestáns irodalm unk 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 öröm m el adhatnának
gyermekeiknek. Ezért hirdetünk pályázatot
mesékre, illetve gyermekeknek írt történetekre.
Örülnénk, ha a pályázat annyira eredményes
volna, hogy a nyertes m unkákat egy füzetben
a Luther-Társaság népies, olcsó kiadványai közé
lehetne sorozni, m ert ebben az esetben a"tagilletmények közül ez a füzet a gyermekeknek bizo
nyára örömet okozna, m ásrészről pedig végre
lenne olyan olcsó kis könyv, amit a vizsgákon
elemi iskoláinkban nagyobb számban lehetne
jutalm ul osztogatni.
Kérjük mindazokat, akik méltányolják egy
házunk jövő nem zedékére való gondolatunkat,
tegyék eredményessé törekvésünket.
A pályázat feltételei a következők:
Kívántatik gyermekek (8—12 évesek) szá
m ára írott elbeszélés, mely lehet mese, törté
nelmi alapon nyugvó elbeszélés, bibliai tárgyú
vagy a mai éleiből vett történet. Megkivántatik
azonban — ami önként értendő — a gyermeki
gondolkozáshoz való alkalmazkodás m ár m agá
ban a tárgy válasz lásban éppen úgy, mint a
kidolgozásban. Lehetőleg egyszerű szerkezetű,
az erkölcsi tanúságot jól kidomborító kidolgo
zással bírjon. Kerülendők a hosszadalmas beve
zetések.
Terjedelm ére 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 s z k o r o n á t, a második
t i z e n ö t k o r o n á t, a harm adik tíz k o r o n á t
kap. Amennyiben a Luther-Társaság elfogadja
népies kiadványnak, a besorozott, de nem díja
zott pályam unkák szerzői az arány szerint rájuk
eső szerzői díjra igényt tarthatnak. Egy szerző
több pályam unkát is küldhet be.
Az összes beküldött pályázatok lapunk tulaj
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donát képezik, leközölhetok s a kiadványok
részére felhasználhatók.
A pályam unkák idegen kézzel írva jeligés
levéllel együtt 1911 á p r ilis 1 2 -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.

Orgonahangverseny. A pesti ev. magyar egy
ház ez évben negyedik orgonahangversenyét ápr. 2.
tartja, melyet Sugár Viktor orgonaművész, a Nem
zeti Zenede tanára rendez a következő műsorral:
1. Bach J. S .: Toccata et fuga d-moll. Orgonán
előadja: Eberle Mária, Sugár Viktor tanár növen
déke. 2. Sugár Viktor: Ima. Énekli: Uhlig Juliska,
a Nemzeti Zenede növendéke; orgonán kíséri:
Szerző. 3. a) Guihnant A .: Ima és bölcsődal. b)
Bossi M. E .: Pastorale. Orgonán előadja: Eberle
Mária. 4. a) Goldmark K.: Air. b) Tenaglia: Adagio.
Hegedűn előadja : Foglár Krisztina, a Nemzeti
Zenede növendéke. Orgonán kíséri Sugár Viktor.
5. ,Dubois F . : Marche triumphale. Orgonán elő
adja: Eberte Mária.
VEGYES.
Szepesi egyházi hírek. Treszler László evang.
lelkész
március 19-én tartotta búcsúbeszédét Ma
Elhunyt református püspök. Ismét gyász élte
lompatakon és kedden, március 21-én foglalta el
a református testvéregyházat: Eröss Lajos, tiszán Lőcsén másodlelkészi hitoktató állását. Isten áldása
túli református püspök, debreceni lelkész, március kísérje működését.
25-én 54 éves korában meghalt. 1857 március
Hollólomnicon Bittér István lelkész ment nyug
2-án született, Püspökladányban volt utoljára lel díjba betegség miatt. Helyére négy pályázó jelent
kész, honnan a debreceni theológiára hívták meg kezett, kik legközelebb próbára lesznek híva.
Szentgyörgyről eltávozott Ehllers evang. tanító,
tanárnak. Két és fél évvel ezelőtt lett püspök s hogy Sárosban, Megye községben foglalja el új állását.
az ereje teljében lévő főpap még nagy munkaGratz Emil malduri ev. tanító 40 évi műkö
kedvvel fáradozott egyházkerülete ügyeiben, de dése után nyugdíjba vonult. A volt kolozsvári Gratz
egy nehéz betegség támadta meg, melyen az ope lelkész öccse ő.
Koch Aurél lelkész, az „Evang. Glaubensbote“
ráció sem segített. A református testvéregyháznak
német egyházi lap szerkesztéséről leköszönt. Utódja
nagy veszteség e váratlan csapás. Az Úr tegye még nincs.
mmm__ ________ _ _ _
áldottá emlékét s adjon neki csendes nyugalmat!
A szepesbélai március 15-iki ünnepélyen a bélai
Lelkészválasztások. A nagybábonyi ev. egy evang. ifj. egylet is közreműködött.
házközség Bándy Miklós kemenesliőgyészi segéd
A torzsai ev. konfirmandus Otthon és Árva
lelkészt, — a libetbányai egyház Lehóczky Géza ház kérő szózatot küldött szét egyházunk jószivű
nagyszlatinai lelkészt választotta meg lelkipászto tagjaihoz. Ajánljuk e nemes célú s a kezdet ne
rává. Isten áldása kísérje munkálkodásaikat.
hézségeivel küzdő intézményt olvasóink jóindu
Halálozások. Stadler Tódor, udvari tanácsos, latába. A legkisebb adományokat is köszönettel
a besztercebányai egyház felügyelője és legna fogadja az elnök: Famler G. Adolf, torzsai lelkész.
gyobb jóltevője március 21-én 89 éves korában
„Tavaszéji hangulat" címen melodramatikus
elhunyt.
költemény jelenik meg, melynek szövegét ifj. ReVotisky Károly, a késmárki lyceum nyug. ta metey Dezső, zenéjét zongorára Várkonyi Béla dr.,
nára március 21-én 70 éves korában meghalt. Ne az Orsz. m. kir. zeneakadémia tanára szerezte.
mes lelkesedéssel, az igazi nagy tudós önzetlensé Ára 2 korona. Öt gyűjtött előfizetés után egy tisz
gével gyűjtötte egész életén át a tudomány nagy teletpéldány. Előfizetések ifj. Remetey Dezső címére
kincseit, melyeket erős hazafias érzéssel és mély Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 22 küldendők.
vallásos meggyőződéssel oltott be 40 évi bnzgó
tanári működése alatt tanítványainak leikébe.
Kercser Ede, a bazini ev. egyház lelkésze márc.
17-én 67 éves korában váratlanul elhúnyt. Halála
nagy bánatot okozott nemcsak egyházának és csa
ládjának, hanem őt őszintén szerető lelkésztársai
finom csontlevélpapir
:: és bélelt bori télt ::
nak, kik közül 14-en kísérték ki koporsóját a
temetőbe. Áldott legyen emlékezetük közöttünk!
Egy csinos doboz 50 levélpapír
Lelkészbeiktatás. Szép ünnepség keretében
és 50 borítékkal 1 korona. —
a múlt vasárnap iktatta hivatalába új lelkészét,
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
Mészáros Istvánt, a kemeneshőgyészi ev. egyházközség, mely ünnepségen megjeleut a kemenesaljai
Kapható a Luther Társ. könyvesperes, Varga Gyula vönöcki lelkész, az espereskereskedésében, Budapest, VIII.
ségi felügyelő Radó Gyula dr., továbbá a környék
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.
beli papság és intelligencia is nagy számban vett
részt azon.
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