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A könny vigasztal.

Boldogok, akik sírni tudnak,
Ha szívük fáj, zokog, sajog:
Könnyek nyomán enyhül a bánat,
S a feltörő, mély sóhajok,
Elűzik, mint a szél a felhőt,
A kínzó, néma gondokat,
S helyükben lassan, észrevétlen 
Jótékony nyugalom fakad.

De jaj, ezerszer jaj azoknak,
Kiknek nem hull egy könnye sem,
Kik tűrik gyötrő szenvedésük 
Hangtalan — némán, hidegen,
S járkálnak kacagó ajakkal,
Míg bennük poklok tüze dúl,
Míg életük — amit ezerszer 
Megátkoztak — az éjbe fúl.

Ha szívetekre néha-néha 
A bánat bús felhője ül,
S panaszszó jönne ajkotokra 
Fájó lelketek mélyibül,
Gondoljatok a szenvedőkre,
Kiknek fájdalma még nagyobb; 
Boldogok, akik sírni tudnak,
Ha szívük fáj, zokog, sajog ...

Thomée József.

A „Luther-Társaság" intéző bizottsá
gának ülése.

A „Luther-Társaság“ intéző bizottságának f. évi 
március hó 30-án Scholtz Gusztáv püspök úr elnök
lete alatt tartott ülésében Bendl Henrik pénztáritok 
beterjesztette a Luther-Társaság 1910. évi zárszám
adásait, melyeket a. gazdasági bizottság felülvizs
gált és minden tekintetben teljes rendben talált. 
Ezek szerint az 1910.. évi jövedelem 14,398'70 
korona, a költség 19,876'80 korona, tehát 547810 
korona túlkiadás volt, melyet részben az „Evang. 
Családi Lap“, a Gyurátz J. püspök úr „Hitoltára “ 
c. imakönyvének III. kiadása s Kapi Gyula „Ma
gvar éneklő kar“ megdrágult nyomdaköltségei, 
részben pedig az Evang. könyvkereskedés hiányá
nak fedezései okoztak. A tőkevagyon azonban 2311 
koronával szaporodván, 54,312'65 koronára emel
kedett (beleszámítván a „Luther művei “-re előle
gezett 824925 koronát, a Bibliai olvasókönyvre 
előlegezett 2999 95 koronát, az Evang. könyvkeres
kedés 227T66 korona tartozását és az 1910. évi 
túlkiadást, 5478T0 korona mint függő követelést. 
A tagok száma volt 1909 dec 31-én 1711; 1910. 
év végén 1806 (ú. m. 114 alapító, 77 örökös, 1138 
rendes, 117 fiókegyleti és 36Ö pártoló tag); ezek
nek tagdíj hátraléka kitesz 7117 koronát.

Örömmel és köszönettel tudomásul vétetett dr. 
Kéler Zoltán t. ügyész úrnak jelentése, hogy a 
néhai Breuer József hagyatéka ügyében sikerült 
neki a hagyományozott összeget, 2054 04 koronát 
felvennie és a pénztárba beszolgáltatnia. A dunán
túli egyházker. evang. egyesület vallásos szellemű 
„Harang* c. néplap szerkesztőjének kérelme foly
tán a Luther-Társaság intéző bizottsága közgyűlé
sének utólagos jóváhagyása reményében évenkénti 
100 korona segélyt szavazott meg azon kikötéssel, 
hogy e lapjának 10 példányát a Luther-Társaságnak 
rendelkezésére bocsássa.

Az Egyetemes egyház elnökségének a Luther-
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Társasághoz intézett leirata ügyében, melyben fel- 
szólíttatik a Társaság, hogy működését kiszéles
ítv e , evang. szellemű tankönyvek kiadásáról gon
doskodjék, az intéző bizottság előbb bevárandónak 
tartja az orsz. evang. tanáregyesületnek husvétkor 
Sopronban tartandó gyűlés határozatát a napirend
jén lévő tanterv ügyében, hogy azután ahhoz mér
ten e téren is diadalmasan vehesse fel a szellemi 
küzdelmet a felekezetűnkre káros hatású ellensé
ges irányzatokkal.

A kiadandó művekre vonatkozólag Majba Vil
mos titkár előterjeszti a „Magyarázatos új szövetségi 
ügyében hozott határozatokat, melyek szerint szerző, 
nt. Raffay Sándor lelkész teljesen azok értelmé
ben járt el és így a Társaságot ezen munka kiadása 
dolgában semmiféle vád vagy kifogás nem érheti. 
De miután a rendkívül drága nyomdaköltségek miatt 
a Luther-Társaság az egyes füzeteket csak 5—6 
évre felosztva, tagilletmény fejében adhatná ki, a 
szerző inkább hajlandó a nyert megbízatásról le
mondani és müvének többi füzeteit saját költségén 
kiadni. A bizottság sajnálattal belátván, hogy e 
munkát gyorsabb egymásutánban nem képes kiadni, 
köszönettel fogadta a szerző azon nyilatkozatát, 
hogy a Társaságot ezen füzetek további kiadásá
nak kötelezettsége alul felmenti, és utasítja a tit
kárt, hogy a befolyt 340 korona előfizetési pén
zeket az illetőknek — a már megjelent és nekik 
megküldött I. füzetekért 2—2 korona levonásával 
— visszaszármaztassa.

Helyeslőig tudomásul vétetett továbbá, hogy 
ez évi tagilletmény fejében a következő munkák 
fognak szétküldetni:

1. Raffay munkájának I. kötete;
2. Mayer Endrétől: Vandrák András élete;
3. Kovács Sándortól: Thurzó György életrajza;
4. Antal Gézától: A gályarabszabadító Ruyter 

Mihály;
5. Négy füzet a népiratkák sorozatában és
6. A Társaság 25 éves története, írja Kovács 

Sándor.
Petrovics Pál „Újkori apostolok11 c. életképei 

csak akkor kerülnek sajtó alá, ha e munkáját a 
bírálatok tekintetbevételével módosította. — Sántha 
Károly imakönyvének II kiadását a jövő évre 
kellett halasztani. A Mikulik József féle „GÖmöri 
esperesséq történetét“ a Luther-Társaság nem adhatja 
ki, de felszólítja Kovács Sándor tagtársat, aki 
e munkának sajtó alá rendezésére vállalkozott, 
hogy ajánlja fel a Prot. irodalmi társaságnak a 
történelmi adattárában való kiadására. — Szintúgy 
nem teljesítheti a Luther-Társaság azon kívánságot, 
hogy Kapi Gyula „Magyar éneklő kar“ c. könyvét 
bekötve hozza forgalomba; sem azt, hogy Brader 
J - tői Wiminer J. A. c. életrajzát német nyelvben 
írva kiadná; valamint Adorján Ferencnek az „Ifjak 
kalauza11 II. kötete ügyében beterjesztett kérelmet 
sem lehetett teljesíteni.

A „Luther müvei-"nek kiadása az 1913. évben 
megjelenő VI. kötettel befejeztetik; a pozsonyi 
theol. Otthon igazgatója pedig felszólíttatik, hogy 
az általa elvállalt, ezen terjedelmes munkára vonat
kozó ügykezelésről még ez évi május hónapban

részletes kimutatást terjesszen fel. Ezeken kívül 
még több, részint kérő, részint köszönő levél tudo
másul vétetett és kisebb folyó ügyek nyertek elin
tézést. F. A.

Mikor a káplán mesél.
Az evangélikus „Családi Lap“ pályázatán dicséretet nyert.

Csendes alkonyaikor a káplán leterítette gal
lérját az üde, zöld fűre és leült mellém. Dúdol- 
gatott ismeretlen, síró melódiákat, melyeket még 
papnövendék korában szedett össze valahol Eper
jesen. Tudta, hogy szeretem hallgatni. Halk hangja 
olyan volt, mint amilyeneket a régi-régi zenélő 
albumok csodás szerkezetei sírtak bele a lelkembo, 
egyszer régen. . .  Amikor elfáradt, kért, hogy me
séljek neki valamit Pestről. Nevettem. Valahogy 
szörnyű nevetségesnek tűnt fel előttem, hogy én, 
a sziklás hegyek alatt, a zúgó Vág partján pihenő 
diák, a természet csodás isteni voltától megittasultan, 
meséljek Pestről. A káplán a kurta eljárás miatt 
éppen duzzogni készült, mikor valaki tompa han
gon köszönt át a kerítésen : „Jó estét tisztelendő 
úr“ ! . . . mire felkapta fejét és elfelejtve a duzzo- 
gást, mosolyogva felelt: „Hazafelé nagyságos
uram? . . .“ Az öreg úr bólintott egyet a fejével 
s az ajka körül kegyetlenül gúnyos mosoly já t
szott, míg rótta a keskeny gyalogutat a kertek 
alatt. „Ki ez?“ kérdeztem én kíváncsian, mire a 
káplán vontatottan beszélni kezdett. “„Szomorú, 
nem mindennapi története van ennek az embernek. 
Elmondhatom, ha akarod. Egy kissé hosszadalmas 
ugyan, de tudom, hogy szívesen hallgatod. Nézz 
arra, a Vágón túl, a topolyafák között van egy régi 
kastély. Az ura már régen ott fekszik a domb
oldali kis temetőben. Jobb is.

Vele szemközt, az országúton túl van egy 
másik kastély, nos, látod-e? . . .  Az egyikben egy 
öreg agglegény lakott gazdasszonyával, a másikban 
pedig alsóréti Nagy Balázs, az, aki az imént ment 
erre. A kastély körüli hullámzó vetésekkel borított 
földek egészen le a másik faluig, az övéi voltak. 
Ott messze, a lila ködbe borult erdőkből az ő lovai 
hordták le télen a hosszú, drága fenyőszálakat, 
melyeknek ára szépen becsúszott a Nagy Balázs 
úr frissen vasalt nadrágja zsebébe. Nagy gazda
sága mellett legnagyobb kincse a gyönyörű, fiatal 
felesége és négy gyermeke volt. Mikor csillogó, 
négyes fogatán családjával végig csilingelt a kis 
város utcáin, nem volt ember, aki föl ne sóhajtott 
volna: „de boldog ember ez“ ! . . .  És tényleg az 
is volt. Gazdasága szépen jövedelmezett és szesz
gyárának kéménye szinte fennhangon hirdette füst
jével, hogy ott fői a pénz.

Mikor azonban a gyerekek nőni kezdtek, a 
felesége pedig öregedni, Balázs úr megváltozott. 
Gyakrabban járt be a városba, ahol éjszakákat 
töltött a kaszinó kártyaszobájában, Néha-néha meg
esett, hogy kártyázás után pezsgős palackok dur
rogásának zajával űzte el a veszteségokozta gond
felhőket. Ilyenkor nem is ment haza, csak harmad
nap. Később azután már hetek is elmúltak, míg
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átlépte kastélyának küszöbét. Felesége nem tudta, 
mit tegyen. Kérlelte, fenyegette. Szépen is, csúnyán 
is. Feltárta előtte a jövőt, mely várja, ha meg 
nem változik, de ez semmit se’ használt. Elhanya
golta gazdaságát. Az ispán, a béresek, a cselédek 
loptak, ahol csak tehették. Egy napon tüzes lovon 
inas érkezett a kastélyba és levelet hozott Nagy 
Balázs úrnak.

A túlsó kastély agglegény ura tudatta vele, 
hogy nagy társaság lesz, és hogy őt is szívesen 
látná barátai között. Balázs úr nem gondolkodott 
sokáig, befogatott négyes fogatába és átcsiiingelt 
a szomszéd földesúr kastélyába. Folyt a mulatság 
késő éjfélig s egyik-másik már ki is dűlt, mikor 
a ház ura és Nagy Balázs bementek a kis erkélyes 
szobába és kártyáztak, kártyáztak, a ház ura józa
non, Balázs úr pedig mámoros fejjel, reggelig. 
Mikor napfölkelte után, sápadtan keltek fel a kis 
asztaltól, a Nagy Balázs-féle ősi kúria, minden 
hozzátartozó ingó és ingatlan dolgaival a kastély 
szerencsés urának tulajdona volt. Nagy Balázs pe
dig, bár fejéből elszállt a mámor, támolyogva, 
gyalog induit haza, a deres, csípős, hideg hajnalon. 
Négyes fogata már ott maradt új gazdájánál.

A hazatérés rettenetes volt. Felesége elájult, 
mikor megtudta az esetet, gyermekei sírtak anyjuk 
élettelen teste mellett és válloztatni nem lehetett 
a dolgon. Másnap ki kellett költözködni egy pa
rányi kis zsuptetős parasztkunyhóba. Azután iszonyú 
idők következtek. Kenyérkereső nem volt, pénze 
egy fillérig ott maradt a kártyaasztalon, a szomszéd 
úrnál, aki egy cérnaszálat se engedett elvinni a 
kastélyból, amiből pénzt lehetett volna előterem
teni. Csupán a falubeliek, mikor látták, hogy 
óhhalál fenyegeti az egész családot, vittek hol ezt, 
hol amazt. Végre Nagy Balázs állást kapott a 
városban, ahová mindennap bejár, persze, csak 
gyalog s a legnagyobbik leánya, aki bécsi ruhákban 
járt azelőtt, most havi húsz korona fizetésért és 
ellátásért varr az egyik varrónőnél a városban. 
És így tengődnek valahogy napról napra alsóréti 
Nagy Balázs nagyságos úr és családja. “

A történetnek vége volt. Én fázósan rázkódtam 
össze, részint a szomorú esemény, részint a fel
vidéki hűvös alkonyi szól hatása folytán. A házból 
valaki hívott s mi szótlanul bementünk. Bent a pap 
jóságos arcú felesége csendesen korholt: „Hol vol
tatok ilyen sokáig?"... Én megsimogattam szép 
öreg arcát és egyre kérleltem : „Ne tessék hara
gudni édes néném, a káplán m esélt!"... De ő 
csak folytatta : „Hát maga káplán, nem tudja azt, 
hogy neki nem szabad ilyenkor már a hűvös leve
gőn lenni. Majd még betegebben megy haza Pestre, 
mint jött!" A káplán érezve bűnösségét, lehajtott 
fejjel támaszkodott az ajtófélfához és folyton ígérte, 
hogy máskor vigyázni fog reám. A néném még 
egy kicsit dohogott, aztán egy nagy cserépbögrét 
megtöltött íróval, kis tányérkára. zöld tormalevél 
közé frissen köpült vajat tett és a kezembe nyomta: 
„Itt van fiam, vidd át Nagy Balázsékhoz, jó lesz 
nekik a vacsorái burgonya mellé, a káplán majd 
megmutatja, hol laknak!"...

Lindtner Vilma.
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A z én világom.

Az én világom csendes kis világ,
Zúgó tengerben egy kicsiny sziget.
Ahol az élet csendes, észrevétlen,
Ahol mindenki aggódik értem 
S ahol mindenki -csak szívvel fizet.

Az én világom csendes kis világ.
Nincs benne mámor, ragyogó pompa. 
Nincsenek hiú, vak, dőre álmok.
S virradat után nem hull az átok 
Arra, ki lelkünk álomba fonta.

Az én világom csendes kis világ,
Melyre búbánat soha sem borul.
Ahol az élet csendes, észrevétlen.
Ahol mindenki imádkozik értem.
S hol a názáreti Jézus az U r! . . .

Lindtner Vilma.

Az Istentagadó,
Az „Evangélikus Családi Lap“ pályázatán dicséretet nyert.

Híres ember volt Börgöndön Fábián János gazd- 
uram. Az ő háza volt a legszebb a faluban, az 
egyetlen cserépfödelű ház a papiakon, no meg az 
Istenházán kívül. Ezeknek a fundusát is ő ajándé
kozta az egyháznak, midőn arról volt szó, hogy 
miért járjanak ők, börgöndi polgárok vasárnapon
ként Csékére, mikor „hát vóna, ha éppeg kőne“, 
ahogy Fábián János gazduram az ámbituson boroz- 
gató komáéknak nagy büszkén odavetette. Össze 
is gyűlt a szükséges pénz hamarosan. Előkerültek 
a ládafiából a heverő, pihenő ezüstcsikók, az öreg 
Csekeő Boldizsár, a falu földesura, aki pedig ha
talmas ősi birtokának akár három falujából is 
végig hallgathatta volna vasárnaponként a prédi 
kációt, maga 10.000 pengő forintokkal járult hozzá" 
a költségekhez, pedig talán nem is lett volna szük
sége rá, mert hiszen a kettős címerű vén udvarház
ban állandóan volt egy-egy fiatal tiszteletes, már 
a csimoták kedvéért is, nehogy az a két vásott, 
talpig Csekeő-vérű gyerek a zsoltárok ismerete nél
kül serdüljék kamasszá. Meg is lett a templom is, 
papiak is őszre, pedig csak a tavasszal fogtak 
hozzá. Most már csak pap kellett volna. Ennél az 
egy dolognál azután ugyancsak nagy körültekintés 
igénylődött, mivelhogy azt kívánták, hogy derék 
szál embör legyen, a szót is jól meg tudja for
málni, azonképen a hang irányában is támasztód- 
tak minémű követelések, no meg végül, hogy ne 
legyen nagyon fiatal, mert hát annak még kevés 
tapasztalata vagyon, öreg se legyen éppen, mert 
az öreg ember sokat betegeskedik, azonkívül meg 
családja is legyen, mert hát az ilyen tudja csak 
igazán megérteni, meg eligazítani a hozzája for
duló hívek ügyes-bajos dolgait. Fel is kerekedett 
Fábián János gazduram más négy gazdával egye
temben, kiket a község bizalma jelölt ki erre a 
fontos küldetésre, papot keresni. A két legszebb
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vasderest fogatta bele a pántos cifra szekérbe, a 
lovak sallangjait még fel is pántlikázták, a sarag- 
lyába pediglen néminemű elemózsiák raktároztat- 
tak be egy kis jó borocska szomszédságába, ha 
netalán tán megkívántatódnék a jóféle hazai, mert 
hát az mégis csak jobb, mint amit idegenben kap
hat az ember.

Megérkezett az új pap. Az egész falu népe 
összegyűlt a fogadására. A papiak minden abla
kát, de még a kapuját is virággal, meg gályákkal 
díszítették fel, Fekete Géza Péter főbíró uram pe
dig olyan ékes dikciót vágott ki, hogy még a 
rektram se csinálhatta volna meg jobban, az pedig
len híres vala az ő szépséges beszédjeiről. Tószeghy 
Kálmán, az új tiszteletes, csak hallgatta a szíves, 
őszinte szeretettől áthatott beszédet, lelke mint a 
szomjas föld az üdítő langyos esőt, szívta magába 
annak minden egyes szavát, szivét valami boldog, 
édes érzés töltötte el, hogy íme, végre mégis meg
jutalmazta jámbor, hűséges szolgáját az Úr, s elve
zette ide a színtiszta magyar vidékre, jólétbe he
lyezte a hosszú, nélkülözésteljes, küzdelmes évek 
után, ott, ahol a talaj is csak követ terem. Any- 
nyira magával ragadta lelkét ez a gondolat, hogy 
észre sem vette, hogy a főbiró befejezte már sza
vait, nem hallotta a harsány éljenzést sem, csak 
az azután beálló nagy, várakozó csönd térítette 
magához. Maga sem tudta, hogy hogyan és mit, 
de beszélni kezdett. Lassan, mint a csermely cso
bogása indult el ajkáról a szó, hogy azután fo
lyammá dagadva, ragadja magával a lelkeket. 
Rövid néhány perc alatt hódította meg valamennyi 
hívét.

Másnap szorongásig megtelt a kis templom, 
még a kapuban is állottak, de hogy is ne, ha az 
ötödik határból is eljöttek az emberek hallgatni 
az igét az új tiszteletes szájából. Még a földesúr 
is eljött az egész családdal egyetemben s bizony 
nem maradt szem szárazon a szentbeszéd után.

Harmadszor hajtotta már fejét kalászba a búza, 
harmadszor ringatta az aranyos hullámú táblákat 
a nyári szellő, harmadszor borult már lombba az 
erdő valamennyi fája, midőn valami mozgolódás, 
valami izgatott, elkeseredett hangulat kezdte las- 
san-lassan bejárni a falut. Az egyszerű, tisztalelkű, 
dolgos, szorgalmas józanéletű gazdanépség, amely 
azelőtt feléje sem nézett a korcsmának, mintha 
minden józanságát elvesztette volna. Eleddig az 
egyetlen vendéglő is, ott a piactéren, csak far
sangtáján, amikor a fiatalság ropta ott a táncot, 
tellett meg úgy ahogy, egész esztendőn keresztül 
bizony csak egy-két duliajabb legényt, meg az 
átutazó idegeneket leszámítva, üresen ásítozott egy
magában, még cigány se vetődött erre, most meg 
egyszerre, honnan, honnan nem, még az alvégre, 
de még a felvégre is kerülkőzött egy-egy. Ez még 
csak a kisebb baj lett volna, de nagyobb volt az, 
hogy bizony nem tátongott már az ürességtől egyik 
sem, sőt, ugyancsak zajos élet ütött bennük tanyát 
úgy napszállta után, de még a dologidőben is. 
Csak a templom lett egyre üresebb. Lassan kezd
tek elmaradozni a férfink, néni kellett már nekik 
se zsoltár, se prédikáció, hiába szedte elő tiszte
letes uram a legszívhezszólóbb beszédeit, bizony

9. sz.

azt már csak az asszonyok, a gyermekek, no meg 
a falu urai lmllgaiták néha végig. Templom után 
rendesen a tiszteletes úr kertjének árnyékos, sző
lővel befuttatott lugasában gyűltek össze Tollas 
Ábris, a jegyző, Gagyhy Dénes, a fiatal szolgabiró, 
Csimpolya János, az öreg tanító és végül az örö
kösen víg kedvű, nótás segédjegyző, aki azonban 
sohasem maradt sokáig a kis kerti asztal mellett, 
őt nem igen érdekelték a falu ügyes-bajos dolgai 
ilyenkor, inkább a virágokat szerette s azok közül 
is legjobban azt a szép szál, hajladozó, karcsú, 
fehér liliomot, amelyik a tiszteletes úr kertjében 
virított, az ő szépséges, rózsás arcú kis Agnes- 
káját.

Az öregek a falu dolgait hányták-vetették meg. 
Tószeghy tiszteletes uram panaszkodott fájó szív
vel, hogy elhagyták az Isten házát, feléje sem néz
nek többé, még Fábián János gazduram se, sőt az 
maradt el legelőbb. Még csak nem is köszönnek 
többé az utcán se, ha véletlenül szembe keriilkőz- 
nek vele. De a legnagyobb eset a héten történt, 
az, hogy Halbőr Förgeteg Vince temetésére nem 
hivatták el, amikor pediglen ő, a tiszteletes úr, 
ott mégis megjelent, Fábián János állott eléje, 
mondván, hogy „nem kell ide az úr. eltemetjük 
mi azt anélkül is„, mint ahogy el is temették, va
lami idegenből ideszakadt koloinpos tartván fölötte 
búcsúzó beszédet, amely csak úgy hemzsegett a 
papok, meg az urak elleni kitakarásoktól. Észre
vettem már én is, jegyezte meg a fiatal szolga
bíró,, de mihelyest megjelenteni közüttiik^.Iejebb -  
engedték a hangot s csak úgy egymás közt, csen
desen társalogtak tovább. Azt az idegent sikerült 
rajtakapnom, valami mindenétől megfosztott világ
csavargó, aki mindenféle tanoktól, melyeknek azon
ban csak a századrészét sem képes megérteni, 
megittasulva, apostolnak csapott fel s a népet a 
fennálló társadalmi rend, az urak, meg az egyhá
zak ellen izgatja, hogy így a fanatizált ostoba nép 
filléreiből biztosítson magának gondtalan életet.
Ezt a jómadarat ugyan hamarosan eltoloncoltattam 
innen, de mit értem vele, azt, hogy helyette most 
már Fábián János viszi a szót az „ egyletben “ 
esténként. Próbáltam őket felvilágosítani, rámutat
tam arra is, hogy lám az idén a termés se olyan 
már, mint tavaly volt, mert ahelyett, hogy az anya
földdel bíbelődtek volna, gyűlésezni, korcsmázni 
jártak. Mind hasztalan. Még csak szóra se méltat
tak. Igazán tehetetlenül állok velük szemben. Akkor 
elmegyek én, búgott fel a tiszteletes hangja, elme
gyek én, az Úr megerősíti az ő jámbor szolgáját, 
hogy az eltévelyedetteket visszavezesse az ő kebe
lére. El is indult, mindjárt délebéd után.

Az egyletben már együtt voltak a gazdák vala
mennyien, Illés András, aki csak nemrégiben került 
haza a katonaságtól, valami újságból olvasott fel, 
a melyben meg vala írva, hogy az urak hogy szi- 
polyozzák ki a* népet, hogy a papok csak az ő 
elbutításukra törekszenek, hogy csak annál köny- 
nyebben tehessék tönkre őket. Eszre sem vették, 
a mikor a tiszteletes belépett. Végighallgatta az 
egész izgató cikket, jóságos, szelíd arcát sötét pír 
öntötte el, mosolygó nagy szemei most haragos 
villámokat szórtak. Egész testében remegve lépett
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előre, hatalmas alakjával úgy állott most ott a 
füstös, borgőzös nagy ivóban, mintha csak a bibliai 
apostolok valamelyike tért volna vissza újra az 
életbe. Hangja mint az égzengés zúgott át a töme
gen, szálas termete mintha még jobban megnöve
kedett volna, úgy, hogy az előbb még oly hangos, 
véresszájú gazdák a meglepetéstől szótlanul bújtak 
össze, riadtan néztek hol egymásra, hol a papra, 
mint a vásott kölykek, kiket csínytevésen értek s 
most a büntetéstől féltükben néma, hallgatagon 
gubbasztanak. S az beszélt, elmondotta nekik, el
magyarázta ezeket a tanokat, ízekre bontogatta az 
izgatok röpiratait, pőrére vetkőztette a lelkűket, 
hogy lássák minő ocsmány, minő undorító, minő 
pusztító vázat takar a szavak külső cifra, sallangos, 
rongyaiba takart báb, megmutatta az utat, ahova 
az ily fékevesztett indulatok, az örökös tivornyázás, 
kicsapongás vezetnek, megmutatta, eléjük tárta a 
veszedelmet teljes mivoltában, a célt, melynek 
egyetlen eredménye a koldusbot, a kegyelemkenyér 
vagy a börtön. S nem gondolnak a gyermekeikre, 
az Úrra, az Úr ama irtóztató szavaira, hogy „meg
büntetem az apák bűneit a fiákban hetedíziglen!" ... 
Nem érezték-e maguk körül mindig az Istent ott 
künn a ringó, aranykalász-tenger fölött fényesen 
mosolygó kék ég alatt, nem érezték-e otthon a 
kis fehér házak belsejében gyermekeik gyügyögő 
ajkain és nem érzik-e most azt a tátongó, sötét 
űrt, mely szívük-, lelkeikben támadt; szinte könnybe 
fulladtak szavai, a mint ecsetelte a nyomort, a nél
külözések keserű, nehéz napjait, a melyben pedig 
okvetlen részük leszen, hacsak vissza nem fordul
nak arról az útról, a melyre léptek.

Nagy, álmodozó, töprengő némaság fogadta a 
tiszteletes szavait. Az emberek zavartan, kábultan, 
mint a kik valami mély álomból ébredtek, néztek 
egymásra. Jó ideig nem tudott felelni csak egy se. 
Látszott rajtuk, hogy elevenbe vágott minden szó, 
hogy mély barázdákat szántottak lelkeikben az 
igék. Már-már távozni akart az Úr szolgája, midőn 
felállott Fábián János gazduram s az italtól vérbe- 
borult szemekkel, rekedt hangon diilöngőzve kiál
tott a pap felé.

Az úr se jobb a többinél, az úr is csak az urak 
pártját fogja, azoknak segítene, hogy elnyomják, 
elbntítsák a parasztot. Igaza volt annak az embörnek, 
aki itt járt, azér is zsuppoltatta el innét a szolga- 
biró úr, aztán az Isten?!, hát látta azt mán az úr, 
beszélt vele ? . . . neköm ugyan nem adott semmit, 
a mim van, azt úgy örököltem, mög magam, a 
két kezem munkájával kerestem. Hát neköm hiába 
beszél az ú r! . . . Egynéhányan, a kiknek lelkét 
még nem fertőzte meg egészen az izgatás, a nyom
tatott betűkből kiáradó, eszeveszett, féktelen bujto- 
gatás, ijedten hátráltak az ajtó felé, mások, a 
kikben már erősen dolgozott a szesz, helyeslőn 
bólogattak, mormogtak a beszélő felé. A tiszteletes 
már az ajtónál állott, onnét fordult vissza az Istent 
káromló szavakra. Kend részeg! Fábián János, de 
jól értse meg, hogy az Úr nem ver bottal, fog 
még kend imádkozni, akkor, a mikor már sen
kije, semmije nem lesz . . .  s ezzel eltávozott. 
Mint a megriasztott hangyaboly bújtak össze az 
ottmaradottak, izgatottan tárgyalták a dolgot, a

félénkebbje még meg is jegyezte, no, ebből baj 
lesz gazduram.

De nem kevesebb izgatottsággal várták a tisz
teletes urat otthon sem. Aggódni kezdtek már a 
hosszas elmaradás miatt, sőt a fiatal szolgabiró 
már a csendőrökkel akart elébe menni, ha netán 
megtámadták volna. Sápadtan, dúlt arccal, beesett 
szemekkel jött meg Tószeghy Kálmán uram. Alig 
tudta elmondani, ami történt. Hiába már minden, 
nagyon mélyre fészkelte már be magát a métely, 
nehéz, nagyon nehéz lesz azt onnan már kiirtani.

A falu pedig lassan bár, de annál bizonyosab
ban haladt a pusztulás felé. Először csak erkölcsi
leg, majd rövidesen anyagilag is züllésnek indult 
minden. Az őszi szántást már csak úgy ímmel- 
ámmal végezték, a szüret is hangtalan, szomorún 
múlott el, fölöttük pedig a tőkék ugyancsak nehezen 
hordták súlyos terhüket. A hosszú téli esték pedig 
végleg kiöltek minden józanságot az emberekből. 
Napirenden voltak a duhajkodások, hol itt, hol ott 
ütötték meg a dobot egy-egy pusztuló porta fölött. 
Megindult a vándorlás a város, no meg az ígéret 
földje az újvilág felé. Tehetős, büszke, kemény
nyakú gazdaemberek jutottak koldusbotra, lettek 
hontalanná, az elhagyott, elpusztult portákra ide
genek jöttek. Megindultak a földek is, vándoroltak 
lassan az idegen telepesek kezeire. A tavasz azután 
befejezte a pusztulást. Hetekkel a szent husvét 
előtt állandóan izgatott, izzó volt már a hangulat, 
a korcsmák reggeltől be a késő éjszakáig folyton 
tömve voltak, sőt még a gazdák házaiban is folytak 
a gyűlésezések, úgy, hogy a szolgabiró már a 
csendőrség megerősítését kérte. Egész nap hat 
csendőr cirkált a faluban, de a veszedelem kitö
rését már ez sem tudta megakadályozni. Husvét 
vasárnapján azután kitört a baj. A nép Fábián 
Jánossal az élén megtámadta a községházát, a 
kastélyt, de sőt még a paplakot meg a templomot 
is, innen ugyan sikerült elűzni őket mielőtt még 
kárt tehettek volna, hanem a kastély gyönyörű 
parkja, százados fái a dühöngök pusztításainak 
estek áldozatul. Dördült a csendőrfegyver is, nyol
cán haraptak a fűbe egyszerre, amire azután a 
megriadt nép eszeveszetten futott széjjel. Fábián 
Jánosnak acombját fúrta át a golyó, a többi hét 
is könnyebb-súlyosabb seb után szabadult a halál
tól, de nem a börtön ásító sötétségétől. Kocsiszám 
vitték a vasravert lázongókat a megyeszékhelyre. 
Fábián János a rabkórházba került, a jobb lábát 
tőből le kellett vágni. (Folyt, köv.)

A kék madár.
(Folytatás.)

Tyltyl. Beléteszem a kalitkámba . . . No, hol a 
kalitkám ? . . .  Az ám ni. ott felejtettem a nagy fa 
mögött . . .  (A fához szalad, elhozza a kalitkát és 
belézárja a rigót. )Hát igazán, komolyan nekem 
adjátok ?. . . Hogy örül majd a tündér! . . . Hát 
még a Világosság! . . .

Tyl nagyapó. Csakhogy tudod, nem felelek ám 
ezért a madárért . . . Félek, nem tud már hozzá
szokni ahhoz a lármás élethez odafenn s egyszerre
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csak kapja magát és visszaszökik ide . . .  Különben 
majd meglássuk . . . Hadd csak most egy pilla
natra és gyere, nézd meg a tehenet . . .

Tyltyl (észrevéve a kasokat). És mondd, hogy 
vannak a méhek ?. . .

Tyl nagyapó. Hát csak megvannak. . . Azok se 
élnek már, amint ti szoktátok odafent mondani, 
hanem azért szorgalmasan dolgoznak . . .

Tyltyl (közelebb megy a kasokhoz). Az ám ! . . . 
Érzik a méz szaga! . . . Teli lehetnek a kasok! . . . 
Ezek a virágok mind olyan szépek! . . . És a kis 
húgaim, akik meghaltak, azok is itt vannak?. . .

Mytyl És az én három kis öcsém, akiket el
temettek, azok hol vannak ?. . .

(E szavakra hót különböző nagyságú kis gye
rek, orgonasíp-sorban, egyenként kilép a házból.)

Tyl nagyanyó. Itt van valamennyi! . . . Andiit 
gondolnak rájuk, amint beszélnek róluk, itt terem
nek a kis huncutok! . . .

(Tyltyl és Mytyl a gyerekek elé szaladnak. Lök
dösődnek, csókolóznak, táncolnak, forognak, kiál
toznak örömükben.)

Tyltyl. Nini, Pierrot! . . . (Egymás hajába kap
nak.) No n é! Mindjárt verekszünk, mint mikor 
még . . .  És Róbert! . . .  Adj’ Isten, Jean ! . . .  Nincs 
már meg a búgócsigád? . . . Madeleine, Pierrette, 
Pauline, Riquette! . . .

Mytyl. 0, Riquette Riquette! . . . Ez még min
dig négykézláb já r ! . . .

Tyl nagyanyó. Bizony nem nő többet . . .
Tytyl (észrevéve a körülöttük ugráló kis kutyát). 

Itt van Kiki, akinek a Pauline ollójával levágtam 
a farkát . . .  Ez se változott! . . .

Tyl nagyapó (jelentőségesen). Nem, itt semmi 
sem változik . . .

Tyltyl. Hát Pauline-nak még mindig ott van a 
pattanás az orrán?. . .

Tyl nagyanyó. Ott bizony, nem múlik e l ; azon 
már nem lehet segiteni . . .

Tyltyl. 0, milyen egészséges képük van, milyen 
kövérek, milyen vidámak ! . . . . Milyen szép az 
arcuk! . . . Úgy látszik, ehetnek, amennyit akar
nak . . .

Tyl nagyanyó. Jobb egészségben vannak, mióta 
nem élnek . . .  Itt nem kell félni semmitől, sohase 
beteg az ember, nincs nyughatatlanság . . .

(A házban nyolcat üt az óra.)
Tyl nagyanyó (elképedve) Hát ez mi?. . .
Tyl nagyapó. Isten úgyse, nem tudom . . . Az 

órának kell lenni . .
Tyl nagyanyó. Az nem lehet. . .  Sohase szokott 

ütni . . .
Tyl nagyapó. Mert mi sohasem gondolunk az 

időre . . . Gondolt-e most rá valaki?. . .
Tyltyl. Igen, én ! . . . Hány óra ?. . .
Tyl nagyapó. Igazán nem tudom . . . Elszok

tam tőle . . . Nyolcat ütött, ez az lehet, amit oda
fent nyolc órának hívnak.

Tyltyl. A Világosság háromnegyed kilencre 
vár . . .  A Tündér miatt . . . Nagyon fontos . . . 
Futok . . .

Tyl nagyanyó. Csak nem hagysz itt minket, 
mikor éppen vacsorázni kéne ! . . .  Gyorsan, gyorsan,

terítsük meg az asztalt az ajtó elő tt. . . Pompás 
káposztalevest főztem, meg szilvásgombócot . . .

(Kihozzák az asztalt, felterítik az ajtó előtt, 
hoznak tálakat, tányérokat stb. . . . Valamennyien 
segítenek.)

Tyltyl. Igazán . . .  a Kék Madár már úgyis meg
van . . .  És olyan rég nem ettem káposztalevest! . . .  
Mióta úton vagyunk . . . Ilyesmi nincs a fogadók
ban . . .

Tyl nagyanyó. No, készen is vagyunk . .. Asz
talhoz gyerekek . . .  Ne vesztegessük az időt, ha 
siettek . . .

(Meggyújtották a lámpást és betálalták a levest. 
A nagyszülők és a gyerekek leülnek a vacsora köré, 
lökdösődés, döfölődés, örömkiáltások, kacagások 
között.)

Tyltyl (habzsolva). Jaj, de jó ! . . . Istenkém, de 
j ó ! . . . Még akarok! Még! . . . (Hadonász fakana
lával és hangosan üti vele a tányérját.)

Tyl nagyapó. No, no, nyugodtan fiacskám . . . 
Még mindig ilyen neveletlen vagy . . .  eltöröd a 
tányérodat . . .

Tyltyl (félig felállva zsámolyáról). Még akarok, 
még, még! . . .

(Eléri és magához húzza a levesestálat, az fel
fordul, a leves az asztalra ömlik, onnan meg a 
vacsorázok ölébe. A leforrázott társaság visít és 
üvölt.)

Tyl nagyanyó. Látod! . . . . Nem megmond
tam? . . .

Tyl nagyapó (csattanós pofont ad Tyltylnek).
Nesze! . . .

Tyltyl (egy pillanatra megzavarodik, aztán el
ragadtatva tapogatja az arcát). Éppen ilyeneket 
adtál élő korodban . . . Nagyapó, milyen jó az, 
milyen jól esik! . . . Hadd csókoljalak meg! . . .

Tyl nagyapó. Jó, jó, akad még nálam, ha olyan 
jól esik neked . . .

(Az óra felet üt.)
Tyltyl (összerezzenve). Fél kilenc! . . . (Ledobja 

a kanalát.) Mytyl, egy perc időnk sincs! . . .
Tyl nagyanyó. No, no . . . Maradjatok még egy 

kicsit . . . Nem kerget a tatár . . . Olyan ritkán 
látjuk egymást . . .

Tyltyl. Nem, nem lehet . . .  A Világosság olyan 
jó hozzánk . . .  Megígértem neki. . .  Gyerünk, Mytyl, 
gyerünk! . . .

Tyl nagyapó. Istenem, milyen kiállhatatlanok 
az Élők azokkal az ő örökös dolgaikkal, sietsé
gükkel ! . . .

Tyltyl (fogja a kalitkát és sietve sorba csókol 
mindenkit). Isten veletek, nagyapó . . . Isten veled 
nagyanyó . . .  Isten veletek, öcséiin, húgaim, Pierrot, 
Róbert, Pauline, Madeleine, Riquette, veled is, 
Kiki . . . Érzem, hogy nem maradhatunk itt to
vább . . .  Ne sírj, nagyanyó, gyakran visszajövünk 
majd . . .

Tyl nagyanyó. Gyertek vissza mindennap! . . .
Tyltyl. Igen, igen, amilyen gyakran csak lehet.
Tyl nagyanyó. Az a mi egyetlen örömünk . . • 

Micsoda ünnep az, mikor a gondolatotok megláto
gat bennünket! . . .

Tyl nagyapó. Egyéb mulatságunk sincs . . .



9. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 71

Tyltyl. Hamar, hamar! . . . A kalitkám ! . . . A 
madaram! . . .

Tyl nagyapó. Itt van . . .  De tudod, nem felelek 
semmiért; ha a színe megváltozik . . .

Tyltyl. Isten áldjon, Isten áldjon . . .
A Tyl fiúk és leányok. Isten veled, Tyltyl! 

Isten veled, Mytyl! . . . Ne felejtsétek az árpa
cukrot 1 ... Isten veletek ! . . .  Gyertek el megint. . .  
Gyertek el megint! . . .

(Mind kendőjüket lobogtatják, mig Tyltyl és 
Mytyl lassan távolodnak tőlük. De már a beszél
getés vége felé újra leszállt a köd, a hangok gyen
gülni kezdtek, úgy hogy a jelenet végén minden 
eltűnt a ködben és mikor a függöny legördült, 
csak Tyltyl és Mytyl látszanak a nagy tölgyfa 
tövében.)

Tyltyl. Erre, erre, Mytyl . . .
Mytyl. Hol van a Világosság ?. . .
Tyltyl Nem tudom . . . (Megnézi a madarat a 

kalitkában.) Nézd csak ! A madár nem kék már! . . .  
Megfeketedett! . . .

Mytyl. Add a kezedet, Tyltyl .. Úgy félek. . .  
és úgy fázok . . . Maurice Maeterlinck.

VEGYES.
Lapunk mese-pályázatára a határidő leteltéig 

tizenhárom munka érkezett be a következő jel
igékkel: 1. A bűn előbb-utóbb kiderül, stb. — 
2. Ki mint vet, úgy arat. — 3. Isten szeretet. — 
4. Imádkozzál és dolgozzál. — 5. Az emberszólás 
fulánkos nyelve százféléi támadja meg az ártatlan 
embert. — 6. Boldogok az irgalmasok. — 7. Kinek 
az ég alatt már senkije sincsen, ne féljen, felfogja 
ügyét a jó Isten. :— Boldogok, akiknek szívük 
tiszta. — 9. Pro patria et libertate. 10—11. Nem a 
hírért, névért. 12. Hogy lett. Gyuriból jó tanuló? 
— 13. Jeligés levél nélkül, „Tanítónő* aláírással.

Elkésve és névvel ellátva érkezett még egy 
elbeszélés, melyet a pályázatban való részvétel 
nélkül lapunkban közlésre elfogadtunk.

Az eredményt legközelebbi számunkban kö
zöljük.

Református püspökválasztás. Dr. Erőss Lajos 
halálával megüresedett a tiszántúli ref. egyház- 
kerület püspöki hivatala, melyre eddig dr. Baltazár 
Dezső esperes és Dicsőfy József kerületi főjegyző 
voltak a jelöltek, de legutóbb Szabolcsba Mihály 
temesvári lelkészt, az országos nevű költőt is sűrűn 
emlegetik. Még teljesen bizonytalan, hogy kik kö
zött lesz választás s ki lesz a győztes.

Kitüntetés. A bécsi tudományegyetem tanácsa 
Szeberényi Zs. Lajos, békéscsabai lelkészt a theo- 
lógia diszdoktorává választotta. E kitüntetést már 
a király is jóváhagyta. Szívből örülünk e ritka 
kitüntetésnek, mely csak igen kevés és arra igazán 
érdemes embereket szokott érni s jókívánatainkat 
fejezzük ki a kitüntetett lelkésznek.

Esküvő. Fejes Zsigmond pápai főgimn. tanár 
f. hó 19-én tartotta esküvőjét Németh Gizellával, 
Németh Pál somogyi ev- esperes és neje Szalav 
Gizella leányával. Istennek áldását, zavartalan bol
dogságot kívánunk!

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság f. hó 
24-én Zsilinszky Mihály dr. v. b. t t. és Antal 
Gábor dr. püspök elnöklete mellett igazgn tó-választ
mányi ülést tartott, melyen Kenessey Béla dr. 
püspök, György Endre, Szilassy Aladár, Sztehló 
Kornél dr. és számos protestáns vezetőfértiú vett 
részt. A választmány a tanácskozás során úgy 
határozott, hogy az Egyháztörténeti Adattár kiadá
sát egyelőre beszünteti s helyette inkább más, ez 
idő szerint fontosabb kiadványt támogat. Idei kiad
ván) ok gyanánt Zoványi Jenő Puritánizmus és 
presbyteriánizmus czímü egyháztörténeti monográ
fiáját, Pokoly József oklevélgyűjteményét, Szabó 
Aladár dr.-nak pedig a kiilmisszióra vonatkozó 
munkáját fogadta el.

Felvétel a tanítóképző-intézetbe. A pápai áll. 
tanítóképző-intézet I. osztályában a jövő 1911/12. 
tanévre 10 teljesen ingyenes, 10 féldíjat fizető és 
4 ösztöndíjas hely jön üresedésbe. Az intézetben 
102 növendék számára berendezett bentlakás van. 
A kedvezményes helyek a közép- vagy polgári 
iskola IV. osztályát szép eredménnyel végzett 
tanulóknak fognak adományoztatni. Ezenfelül a 
dunántúli református egyházkerület az e kerületből 
való érdemes fiúkat külön is segélyezi. A teljes 
díjat fizetők ellátása évi 260 koronába kerül. — 
A folyamodványok beküldésének határideje május 
31. napja.

Halálozás. Graef Jenő, I. éves tlieol. akad. 
hallgató 19 éves korában f. hó 21-én Pozsonyban 
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett f. hó 23-án 
ment végbe. Az Úr adjon vigaszt a bánatos szívek
nek s csendes nyugalmat a korán elköltözöttnek.

Az országos evangélikus tanáregyesület gyű
lése. Az evangélikus tanárok országos egyesülete 
ez évben Sopronban tartotta közgyűlését, amelyen 
az ország különböző tanintézeteiből mintegy hatvan 
tanár jelent meg. A közgyűlést megelőzőleg az 
összegyülekezett tanárság a Széchenyi-szobor elé 
vonult, ahol Fischer Miklós, az iglói főgimnázium 
igazgatója, gyönyörű beszéd kíséretében koszorút 
helyezett a talapzatra. A vármegyeháza nagyter
mében délelőtt fél tíz órakor kezdődött a közgyű
lés, amelyen Mágocsy Dietz Sándor egyetemi tanár 
elnökölt, aki bejelentette, hogy Meskó László dr. 
nyug. államtitkár gyengélkedése miatt akadályozva 
van a megjelenésben. Üdvözölte ezután a vendé
geket : Gyurátz Ferencz püspököt, Véssey Ferencz 
egyházkerületi főfelügyelőt, Baán Endre dr. fő
ispánt, Hajas Antal alispánt, Krétschy Sándor dr. 
helyettes polgármestert, Négyessy Lászlót, az Orsz. 
Tanáregyesület elnökét, Antal Géza orsz. képvise
lőt, a megjelent bencésrendi tanárokat, Wallner 
Ignác dr. főreáliskolai, Marusák Pál felsőbb leány
iskolái és Ivajaba Lajos felső kereskedelmi iskolai 
igazgatót. Ezután az egyesület múlt évi munkás
ságából kiemelkedő momentumokat ismertette. A 
lelkes éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd után
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az üdvözlések következtek. A közgyűlés után. egy
hangú lelkesedéssel tiszteletbeli tagjaivá válasz
totta Gyurátz Ferencz püspököt és Poszvék Sándor 
ny. theológiai akadémiai igazgatót. Pröhle Károly 
soproni theológiai akadémiai tanár előadása követ
kezett ezután: A középiskolai műveltség, mint a 
felső iskolai oktatás feltétele. Majd Hittrich Ödön 
dr. (Budapest) tartott előadást arról, hogy hogyan 
tanulták meg a latin nyelvet éretlségire készülő 
tanítványai, Tömörkény Dezső (Szarvas) pedig arról 
értekezett, hogy miképen lehetne az ev. tanító
képzőket a kellő színvonalon megtartani. Ezután 
az egyesületi belügyeket tárgyalta a közgyűlés, 
meghallgatta Gömöry János titkár évi jelentését 
és tudomásul vette a szakosztály jelentéseit. A köz
gyűlés után bankett volt, azután a közgyűlés tagjai 
kirándulásokon vettek részt.

Árvák felvétele. A tiszai ág liitv. evang. 
egyházkerület rozsnyói fiú- és leányárvaházában 
a folyó tanév végén nehány hely üresedik meg, 
mely helyekre ríj növendékek vétetnek fel, első 
sorban az egyházkerületből:

Az, árvák felvétele iránt benyújtandó kérvények 
az elbocsátásokat és felvételeket eszközölni szo
kott tanév-végi bizottsági ülés előtt, tehát minden
kor legkésőbb június 15-ig küldendők Rozsnyóra, 
az árvaházi bizottság egyh. elnökéhez: Terray 
Gyula főesperes-lelkészhez.

A kérvényhez melléklendők:
a) a szülők vallását, polgári állását, elhalálo

zásukat és a .hátra,hagyott -árvák szaunát igazoló 
anyakönyvi kivonatok;

b) az árva keresztlevele (az a) és b) alattiak 
egy családi értesítőn is kimutathatok);

c) szegénységi bizonyítvány, mely a lelkész 
által is hitelesítendő;

d) iskolai bizonyítvány azok részéről, kik isko
lába már jártak;

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 kö
telékében marad, a felette való rendelkezési jog
ról az árvaház elöljárósága javára lemond.

A kérvény és mellékletei bélyegmentesek.
Az intézet anyagi erejéhez és az üresedésben 

levő helyek számához mérten csak oly árvák vétet
nek fel a kerületi árvaházba, akik az 1901 évi 
XXI. t.-c. által — mely a 7 éven felüli elhagyott 
gyermekek továbbneveléséről gondoskodik — vé
delemben és gondozásban nem részesülnek.

Ingyenes növendékül lehetőleg csak teljesen 
árva, vagyontalan s minden anyagi segély nélküli, 
egészséges, éptestű és épelméjű 6—10 éves fiú- 
és leénygyermek vehető fel; félárvák vagy olyanok, 
akiknek anyagi viszonyai megengedik — tekintve 
az árvaház szorult anyagi helyzetét — legalább 
havi 12 korona fizetéssel vehetők fe l; 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 járadék 
fizetése a felvételt kérvényező iratban felajánlandó.

Üresedés esetén lelkészek és tanítók nem árva 
tanuló gyermekei is felvehetők, havi 24 korona 
tarlásdíj fizetése mellett, de csak 14 éves korukig. 
Ha az ilyen üres helyet lelkész- vagy tanítógyer
mek nem kérelmezné, az más pályázónak is ado
mányozható.

Gimnáziumba és a polgári leányiskolába csak 
olyan árvaházi növendék íratható be, aki kifogás
talan magaviseletű s a megfelelő előképzettség, 
szorgalom és tehetség mellett ezen iskolákban leg
alább is „jó“ eredményt képes felmutatni. Az ilye
nek a IV. osztály elvégzéséig (14 éves korukig) 
maradhatnak és tartatnak az árvaházban.

A felveendő árvák belépésük előtt még az 
intézeti orvos által is megvizsgáltatnak s csak 
azon esetben fogadtatnak be, ha szellemileg nem 
visszamaradtak, tehát taníthatók; ha testileg épek, 
egészségesek, ragályos vagy krónikus bajban nem 
szenvednek 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 növerrdrÁek a 
teljes ruházatról, tankönyvekről, tandíjról stb ma
guk gondoskodnak; a többieket azonban minden 
szükséges dologgal az árvaház látja el. Ingyenes 
és fizető növendékek egyebekben azonos elbánás
ban részesülnek. — Bővebb tájékozást szívesen 
ad az árvaatya.

Rozsnyó, 1911 április 18.

Terray Gyula, Dgyed Dávid,,
főesperes, árvaházi e. elnök. árvaatya.
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