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Vasárnapi ének.
Dallam : Benned bízom, benned remélek.

Kint az élet jár most is egyre : 
Irigység, önzés és harag,
Szállnak egy szívtől a másikhoz 

~Harag'vó, bántó bús szavak.
Ember az embert tudva bántja 
S nem néz részvéttel bánatára.

Itt csend van mindig, enyhe béke 
Szárnya fedez be engemet 
És oltalmadba menekülve 
Engem sebezni nem lehet.
Áldott igéid körülvesznek,
Itt vasárnapja van szivemnek.

Jöttem, Uram, a hajlékodba 
Eáradt zarándok képiben.
Kicsiny harcokban, szenvedésben 
Megint elfáradt a szivem.
Oh, hadd pihenjek meg tenálad! 
Szivem nyugtot csak itt találhat.

Oly vágyva-vágytam most tehozzád, 
Mint szomjas vándor hús habot.
Az élet forró naptüzében 
Szivem egész ellankadott.
Nemes virágim hervadoztak,
Híján üdítő harmatodnak.

Most újra éled sok virágom :
Szeretet, hit és a remény.
Hajlékodnak csendes árnyában 
Bizalmam újra fellelém.
A te napod, én Uram Isten, 
így lett áldottá nekem itten !

Kemény Lajos.

A  szülök megtérése fiuk által.
A szentírás azt mondja, hogy a szülőknek szi

vük megtérendenek gyermekeik által, s a gyer
mekeké meg a szülők által. (Maiak. 4, 6.) Erről 
fogok most egy történetet elbeszélni, amely, remé
lem, tanulságul fog szolgálni, annyival is inkább, 
mivel ép e tekintetben sok balga nézet él a nép 
között.

Ismertem egy férfit, ki a derék, becsületes fér
fiúnak igazi példaképe vala, ámde Jézust nem 
ismerte. Barátai körében általános, jól megérde
melt tiszteletben részesült, mivel barátságos és 
őszinte volt mindenkivel szemben, s valami termé
szetes nemes vonás uralta egész lényét. Ima soha 
nem hangzott házában sem asztalánál, sem reggel, 
sem este, sőt a reggeli és estvéli áhítatosság sem 
dívott hajlékában. De azért szeretet és béke honolt 
hajlékában, a szülők és a gyermekek, az úr és a 
cselédség között, illetlen dolognak nem volt sza
bad ott előfordulni. Egyébként a családban min
den világi szokás és mód szerint történt, néha 
kártyáztak, olykor táncoltak, sőt elvétve káromko
dás is hallatszott, de a világias mulatságok is kellő 
korlátok között mentek végbe, a túlságbaesést 
nem tűrte a férfi. A bibliát soha nem olvasták, 
noha a családfő a bibliát, mit jámbor, istenfélő 
anyjától örökölt, felette nagy becsben tartotta, 
könyvszekrényének legszebb helyén őrizte, de soha 
kezébe nem vette, legfeljebb, ha néha-néha a port 
letörölte róla. A férfinak egész sereg gyermeke 
volt, s oly kedves neje, ki oly mély szeretettel 
csüngött urán, hogy akárhányszor, ha a folyosón 
férje lépteit hallotta, behívta urát a szobába, s ha 
az belépett és kérdezte nejét: miért hívta be, az 
csak annyit felelt: Csak látni óhajtottalak, kedves 
uram, most már ismét távozhatsz. Úgy látszott, jól 
ment dolga, kiadásait bírta fedezni, de meg is volt 
a maga dolga, mit szorgalmasan végzett s bár las
sacskán, de mégis gyarapodott anyagilag. Saját
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ságos ellenszenvvel viseltetett a kegyesek irányá
ban, kikkel az életben találkozott és érintkezett. 
E kegyesekkel való ismeretsége azonban aligha az 
igazán kegyesekkel való ismeretség vala, mivel e 
réven azon meggyőződésre jutott, hogy a kegye
sek egyen-egyen és valamennyien mind képmuta
tók. Gyakran elbeszélte, hogy ismert egy kegyes 
embert, ki sokat olvasta a bibliát, s imádságos 
könyvei is voltak, de emellett maga a megteste
sült irigység vala és uzsorás a legnagyobb mér
tékben. Ismét egy másikat is ismert, ki szintén ép 
oly kegyesnek látszott, de ennek dacára elannyira 
dühös természetű és durvaságig goromba volt, hogy 
már többször csaknem halálra vert néhány embert. 
Épp ezért — mint emlitém — minden kegyes em
bert képmutatónak tartott. A történetünkben sze
replő férfiú jogvégzett ember volt, s már idősebb, 
midőn egyik fia — kit kiváló képessége miatt 
különösen szeretett, s aki ép akkor a jogot tanulta 
az egyetemen — megismerte az Üdvözítőt és szív
ből megtért hozzá. Egy hű lelkipásztornak, kinek 
prédikatióit szorgalmasan hallgatta, s kivel később 
a legbensőbb viszonyba lépett, köszönheté meg
térését. A midőn az ifjúnak szíve telve volt mély 
szeretettel az ő drága Üdvözítője iránt, oly szere
tettel, mely csak felette kevés emberben található, 
mi sem természetesebb, minthogy óhajtva óhaj
totta: vajha az ő hőn szeretett kedves szülei és 
testvérei is megismerni tanulnák az Üdvözítőt, s 
leveleiben ki is öntötte szívének érzelmeit, s leírta 
gyakorta, hogy mily változáson ment át lénye, s 
hogy mily boldog most a bűnök bocsánatának tuda
tában és az örökélet megnyerésének bizonyos remé
nyében. Óh, vajha minden ember oly boldog lenne, 
mint én! kiáltott fel leveleiben. Hosszú időn át 
nem kapott választ leveleire. Végre kapott egy 
levelet atyjától, mely igyen hangzott: „Fiam! az
előtt leveleid valóságos balzsam voltak lelkemnek, 
mert azokban oly igen nagy örömöm találtam, 
mostani leveleid azonban megbotránkoztatnak és 
keserű gondot okoznak, mivel látom, hogy egészen 
azon útra tévedtél, a melyen azon képmutatók jár
nak, kikről neked már többször beszéltem. Kérlek 
tehát: vagy írjál úgy, mint annakelőtte, vagy egy
általában soha ne küldjél többé levelet!“ A fiú 
erre ezt válaszolta : „Kedves Atyám! Úgy neveltél 
fel engem, hogy az igazságot mindig meg kell 
mondani, belém oltottad, hogy megvetendőbb s 
gyávább ember nincs a hazugnál, mivel abban 
nincs annyi bátorság, hogy megmondja az igazat, 
és most te akarnál engem hazugságra kényszerí
teni ? Tehát vagy azt kell írnom, ami szívemen 
fekszik, mert hazudni nem tudok és nem is aka
rok, de szineskedni sem, vagy természetesen azt 
tennem, amit te kívánsz, hogy t. i. többé ne írjak 
neked. “ Eme szavak csodálkozásra gerjesztették 
az atyát, mivel gyakorta mondta a barátainak, 
hogy fia inkább hagyná a fejét levágni, minthogy 
hazudnék, s oly becsületes volt, hogy fiának ezt 
válaszolta: „Ám írj hát, amit akarsz, ha nem vagy 
képmutató, hát akkor rajongó vagy, de hazudni 
persze ne hazudj, ebben neked s nem nekem van 
igazam. “

Csakhamar elkövetkezett a nagy szünidő, s az

ifjú hazautazott szüleihez, hogy otthon töltse a 
szünidőt, mint rendesen, mert hiszen említettük az 
imént, hogy a családi hajlékban szeretet és béke 
honolt. Amidőn átlépte az apai ház küszöbét, anyja 
könnyes szemmel fogadta, s felette csodálkozó arc
cal nézett reá, mintha félne: Vájjon fia ép elmé
vel áll-e előtte, a fiú azonban, anyjának nyakába 
borult, megölelte, megcsókolta, s így szólott: Ked
ves anyám ! miért nézel reám oly csodálkozó arc
cal, hiszen meg van hál’ Istennek épségben mind 
az öt érzékem ! ? Azután atyjának dolgozószobá
jába lépett, s atyját szintén meg akarta ölelni; az 
apa nem akarta ezt engedni, de fia ekként szólott 
hozzá: Hiszen te mindig az én kedves jó atyám 
voltál és leszel is, de talán én nem vagyok többé 
a te fiad? És vájjon miért? Miféle nagy bűnt kö
vettem el? Avagy talán imádkozni és a bibliát 
olvasni bűn ? Erre az atya megcsókolta fiát, 
mondván: Az igazat meg kell mondanom: rosszat 
nem cselekedtél fiam! Ezután elbeszélgettek jó 
darabig az egyetemről, az egyetemi tanárokról, 
miközben az édes anya elkészítette a vacsorát, s 
asztalhoz ültek. A fiú felállt, összekulcsolta kezeit 
és imádkozott. Erre az atyja hirtelen fölkelt helyé
ről, félrelökte székét, hogy az recsegve-ropogva 
felborult s kisietett a szobából míg az anya aggo
dalmasan járt fel s alá a szobában. A fiú azután, 
hogy imádkozott szívből atyjáért és anyjáért, leült 
és könnyek között költötte el vacsoráját, Midőn 
látta, hogy szülei nem térnek vissza, felkereste 
kis szobácskáját, még--egysae r -hiöntötto -szívének 
érzelmét Ura és Üdvözítője előtt s lefeküdt és 
aludt nyugodtan reggelig. Másnap reggel természe
tesen előbb buzgón imádkozott, majd elolvasott egy 
fejezetet kedves bibliájából, s azután átment a 
lakószobába, amint szokásban volt, hogy ott gyűlt 
össze minden reggel a család minden tagja. Az 
apa ott ült karosszékében, s hol elvörösödött, hol 
meg elsápadt. A fiú szeretetteljesen megcsókolta 
atyjának kezét jóreggelt kívánva, hasonlóképen 
édes anyjának is. „Fiam! — kérdé az atya fiától
— te vagy-e e házban az úr vagy én?“ A fiú 
igyen válaszolt: „Ki volna más, mint te atyám!“ 
„Akkor miért akarod — mondá az atya — hajlé
kunkban az asztali imát meghonosítani, holott tu
dod, hogy ez nálunk nincs szokásban?“ „Atyám!
— viszonzá a fiú — avagy mondtam én valaha 
csak egy szóval is, hogy te és anyám is imádkoz
zatok? Hiszen én így imádkoztam: Jövel Jézus 
légy vendégem, holott pedig ez imát így mondják: 
légy vendégünlc. Tudtam, hogy ti nem imádkoztok, 
épp azért hazugság lett volna, ha én így imádkoz
tam volna: légy vendégünk, de nem is lett volna 
illő dolog, mert hiszen akkor én titeket is akara
totok ellen bevontalak volna az imába1*. „De hát 
miért nem hagyod abba egészen az imádkozást
— mondá az apa — hisz tudod, hogy ez nálunk 
nem szokás! ?“ „Tinéktek nem szokástok — feleié 
az ifjú — de az az én nekem és ha ettem volna 
imádkozás nélkül, hazug volnék az én Istenemmel 
szemben, ezt pedig csak nem kívánod tőlem, ki 
az emberekkel szembeni hazugságot is olyannyira 
elítéled?11 „Nem fiam! — mondá az atya — soha 
ne hazudj! imádkozz hát amint néked tetszik, de
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csak, ha magunk vagyunk ; mert ha idegen is lesz 
nálunk, nevetséges lenne akkor is imádkozni". 
„Atyám 1 — viszonzá a fiú — én még az én ked
ves jó atyám kedvéért sem tehetem meg azt soha, 
hogy hazug legyek Istennel szemben, hogy tenném 
tehát meg ezt egy idegen kedvéért? Istenem és 
Üdvözítőm miatt senki előtt nem szégyenlem ma
gam, az idegenek előtt sem, sőt maga a király előtt 
sem ; én hű és igaz akarok lenni és maradni az 
én áldott Istenemhez! Ha ti ezt nem akarjátok, 
ne hívjatok az asztalhoz, ha idegen is van nálunk”. 
Az atya ígyen szólott: „Fiami honnan benned e 
bátorság?” „Én szeretem az Urat, — válaszolá a

ki a világ, mint a hogy kinéz. Ám a legtöbb em
ber keresztyénsége csak szólásforma, tehát hazug
ság és képmutatás, épp ezért tud — .mint Pilátus 
— szigorú is meg engedékeny is lenni, imádkozni 
meg azt el is mellőzni, vallást tenni, meg hall
gatni is, amint éppen a körülmények kívánják. 
Nem szükséges, hogy mindenkinek örökösen pré
dikálj, akivel csak összejössz, mintha az volna 
hivatásod, hogy tündökölj nekik, ezzel gyakran 
sokkal többet ártasz, mint használsz. De keresz
ténynek lenni, keresztyénként élni, és ígyen ke
resztyén voltáról tettek által valóságos vallást 
tenni, mivel az azt megköveteli és sem Isten, sem

Luther családja körében.

fiú — ki engem megváltott. Ő érte kész vagyok 
száz halált is halni!" „Gyermekem! — mondá az 
atya — tudom, hogy képmutató nem vagy, ám 
légy hát kegyeskedő, ha képmutató nem vagy!“ 
E pillanattól kezdve meg vala törve a jég és én 
boldogan láttam saját szemeimmel, hogyan olvas
gatták az atya és az anya és a fiú együttesen a 
bibliát és hogy a fivérek és a nővérek is egymás
után mily szépen megtértenek. Felette kevés oly 
házat láttam az életben, hol oly rendületlenül ra
gaszkodtak az Úr Jézus Krisztushoz, mint itten.

És tudjátok, mit óhajtok én e történet révén 
is szívetekbe vésni, igen lángoló betűkkel szívetek 
falára beégetni, ez az : A te keresztyénséged ne 
beszédben álljon, mert hisz az nem más, mint 
képmutatás. Az igaz keresztyénség tettekben áll. 
Az igazán hívő keresztyén őszinte és soha nem 
hazudik sem Istenével, sem embertársaival szem
ben. Eme vallomás: Gyermekem képmutató nem 
vagy! töltse el minden egyes igaz keresztyén egész 
lényét, s ha valóban úgy lenne ez, máskép nézne

emberrel szemben sem alakoskodni, sem hazudni, 
hanem mindenkoron s mindenkivel szemben őszin
tének lenni, ím ez az, ami által a szülők szivének 
meg kell térni a fiák révén, a gyermekek szívé
nek pedig a szülők révén.

L. Harms után. Hédei Károly.

A nagy szerencse.
Micike, a házmester kecskéje, nyugodtan lege

lészett a kertben. Oda volt ugyan kötve a cövekhez 
és a kötele csak olyan hosszúra nyúlt, hogy a 
gyümölcsfákig el nem ért, de volt körülötte friss, 
virágos, májusi fű elég. Csillogtak a napsugarak, 
zümmögtek a méhek, szállongott a tarka lepke, 
gyönyörű tavaszi délután volt.

Micike eszegetés közben föl-fölnézett. Úgy ho
mályosan emlékezett rá, hogy ilyen tájban nem 
szokott ő egyedül lenni. Onnan a ház felől ideugrál 
ilyenkor két kis ember. Hoznak neki sóskenyeret.
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aztán itt játszanak, kergetődznek, kiabálnak, amig 
egyszerre el nem vágtatnak megint a ház felé.

És ime jól emlékezett, mert jön is már be a 
kert ajtaján az egyik fiú. Leszegett fejjel fut és 
hol az egyik karját tolja előre, hol a másikat. 
Közbe nagyokat fúj, mert gőzgépet játszik, nagy 
vasúti .gőzgépet, amint szalad a síneken és fújja 
a gőzt:

— Fu ! fu !
Megy a rettenetes gőzgép a kertben köröskörül:
— Fu! fu!
Aztán nagy kerülővel oda tér a kecskéhez és 

fékez, megáll. Ekkor a gőzgép átalakul jókedvű 
iskolás fiúvá, előveszi a sóskenyeret a zsebéből 
és odaadja Micikének.

Majd lekuporodik a földre és úgy nézi, hogyan 
majszol a kecske. Ekkor lép be a kert ajtaján a 
másik fiú. Ez már nem jön olyan vígan, mintha 
gondolatokba volna merülve, úgy baktat a magas 
fűben. A kecske ránéz a fiúra, várja a sóskenyeret, 
de nem kapja. Micike bosszankodik.

A földön guggoló fiú is észrevette, hogy pajtása 
ma nem hozta el rendes ajándékát Micikének és 
megkérdezi:

— Hát a kenyér?
— Ma nem lehetett. Nem ér rá senki. Mindenki 

azt beszéli, hogy igen nagy szerencse ért minket. 
Volt egy sorsjegy, azon nyertünk sokat.

— Mennyit?
— Talán száz forintot. Vagy még többet.
■— Az sok. Te is vehetsz belőle valamit?
— Apa azt mondta, hogy vehetek, amit csak 

akarok. Azt hiszem, veszek egy egész tortát. Meg
eszem mind.

— Mind magad?
— Ha nem tudom mind megenni, adok neked is.
— Mikor veszed meg?
— Majd ha apa megkapja a pénzt, aztán ne

kem is ád.
— Nem volna szép, ha nekem nem adnál be

lőle. Én is adnék, ha nekem egész tortám volna. 
Olyan, amilyen névnapkor van az asztalon.

— Aztán elmegyünk innen lakni. Apa azt 
mondja, hogy ilyen gazdag embereknek, mint mi, 
nem illik itt lakni a város szélén, udvari lakásban. 
Bent fogadunk lakást a városban. Kifogadunk egy 
egész házat.

— Egy egész házat?
— Egészet. Talán kettőt. Az úgy illik nekünk 

gazdag embereknek.
— Ez nem jó neked. Bent a városban nincsen 

kert. A kert alatt a folyó. Hol játszol?
— Hát ez már igy illik a gazdag embereknek, 

mondja az apa.
Ezen aztán elgondolkoztak. A földön guggoló 

fiú útifüvet rágott és úgy töprengett azon, hogy 
nem is olyan nagyon jó dolog az, ha valakit ilyen 
nagy szerencse ér, ha nem játszhatik többé a kert
ben, ineg a folyó partján. A másik zsebredugott 
kezekkel állt ott és érezte, hogy neki mától fogva 
más kötelességei vannak, mert gazdag emberek 
lettek. Nem is játszottak, a gazdag fiú bement és 
a másik is nemsokára haza ballagott.

Az egész házban tudtak már a dologról. Aradyék

csakugyan nyertek sorsjegyükön, még pedig 
ötszázezer koronát. Rengeteg nagy pénz volt ez 
ennek a szegény tisztviselő családnak, ahol eddig 
bizony sokszor szűkén volt a garas. Jóravaló, taka
rékos csendes emberek voltak eddig és nem is 
nagyon irigyelték tőlük ezt a nagy szerencsét, mert 
azt mondták, hogy ugyan jó helyre mosolygott 
mostan a szerencse.

Hanem az ötszázezer korona igen nagy hatalom, 
még csak a hírét vették Aradyék és már fenekestül 
fölfordult náluk minden. Hamarjában nem is tudták, 
mire költsék ezt a sok pénzt, arra nem gondoltak, 
hogy nincs az a sok, ami el nem fogy és akár
milyen nagy is ez a vagyon, okosan kellene vele 
bánni.

Erre nem gondoltak. A nagy szerencse a taka
rékos, rendes, szorgalmas családot pazarló, 
könnyelmű, lusta emberekké tette Az apa lemondott 
kis hivataláról. Mert ilyen gazdag embernek az 
nem való. Dologtalanul töltötte idejét vendéglőkben 
és kávéházakban. Az anya csak azon törte a fejét, 
hogy milyen szép ruhákat csináltasson magának 
és még fiával, az okos kis Imrével sem törődött 
többé. Nevelőnőt fogadott melléje. De pótolhatja-e 
valaki a gondos, anyai szeretetet?

Bementek lakni a városba. Imre nehéz szívvel 
búcsúzott el jó kis barátjától, Gyulától és közös 
kedveltjüktől, Micikétől. Nagyon komoly volt a 
búcsúzáskor. A nagy szerencse úgy nehezedett 
vállára, mint valami súlyos teher.

Azután nem látták egymást sokáig. Aradyék 
földbirtokot Vettek és fiuk otthon 'tá'níilt égy HéVélő 
vezetése alatt. Gyula pedig úgy járt iskolába, mint 
a többiek. Az ő szüleinek örülni kellett, ha egy
általában iskoláztathatják s jól fölnevelhetik gyer
meküket. Gyula iparkodott is, hogy szülein könnyít
sen. Igen jó tanuló lett és később már jutalmakat 
is kapott az iskolában Kisebb fiúk tanításával szépen 
szerzett pénzt is. Ez a pénz büszkévé tette. Talán 
jobban esett neki, mint az a nagy vagyon, amit 
Aradyéknak a váratlan szerencse hozott. Az az 
egy bizonyos, hogy az ő munkájával szerzett gara
sait nem cserélte volna el senkinek a százezreivel.

Amikor a gimnáziumot végigjárta Gyula, föl
került az egyetemre. Itt találkozott megint Imrével. 
Szívesen látták egymást, mint gyermekkori jó 
barátok, de itt se lehettek sokat együtt, mert Imre 
olyan gazdag fiúkkal élt együtt, akiknek társa
ságába Gyula nem mehetett, mert nem volt pénze 
szép ruhákra, drága mulatságokra. De ideje sem 
volt, mert neki tanulnia kellett szorgalmasan. Hiszen 
abból kellett megélnie, amit tanul.

Sokszor bizony igen nehéz sora volt. Alig telt 
pénzéből egy kis meleg ebédre. Vacsorát meg éppen 
nem evett. Ilyenkor eszébe jutott neki boldog 
gyermekkora, mikor ott játszott a kertben Imrével 
és Micikével. Aztán elgondolta, hogy a véletlen 
milyen kényelmes életet teremtett Imre számára és 
neki mennyit kell küszködnie. Nagyon elszomorodott, 
hogy neki és jó szüleinek nem lehet ilyen nyugal
mas, gondtalan életük.

De ez a szomorúság csak rövid ideig tartott. 
Jó orvosság volt ellene a munka. Dolgozott tehát 
szorgalmasan és mindig közelebb jutott céljához.
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Letette a vizsgáit az egyetemen és mivel szorgal
mával és tehetségével kitűnt, csakhamar igen jó 
állást kapott.

Ebben az állásban is sokat kellett dolgoznia, 
de már segíthette elaggott szüleit és ez igen bol
doggá tette. Szívesen dolgozott néha késő éjszakáig, 
csak hogy minden tekintetben megfeleljen.

Egyszer egy téli estén is már jó későre járt 
az idő és még mindig ott ült íróasztala mellett, 
mikor az ajtaján kopogtatás hallatszott. Csodál
kozott, hogy ilyen későn is akadt még látogatója. 
De még nagyobb lett csodálkozása, mikor meglátta, 
hogy ki lépett be hozzá. Gyerekkori barátja, 
Arady Imre volt.

Fáradtan ült le íróasztala mellé egy székre és 
a lámpa világánál látszott, hogy szép fiatal arca 
sápadt és szemei be vannak esve. Bágyadt hangon 
kezdett szólni:

— Ugy-e, csodálkozol, hogy ilyen későn jövök 
el hozzád? Nagyon későn jövök. Bár jöttem volna 
előbb, mikor még nem jutottam ennyire. Régen, 
nagyon régen volt, mikor elváltunk egymástól. 
Akkor mindenki azt mondta, hogy minket nagy 
szerencse ért. Mindenki azt hitte és mindenki 
csalódott. Nem szerencse volt az, hanem szerencsét
lenség. A pénz annak a kezében, aki bánni tud 
vele, igen hasznos lehet és áldást is hozhat az 
emberekre, de aki nem tud bánni vele, arra bor
zasztó csapás. Az mindegy, hogy sok van-e neki, 
vagy kevés. Akinek kevés van, azt elébb éri utói 
a büntetés, akinek sok van, azt utóbb. Tudod-e, 
hogy tönkre mentünk? A nagy pénzből már nincsen 
semmi. De ez nem fájna úgy, ha nem látnám, 
hogy elveszett vele ifjúságom is. Ha nem hallottam 
volna mindig, hogy ilyen meg olyan gazdagok 
vagyunk, dolgoztam, tanultam volna és most lennék 
valami, mert a szorgalmas munkán áldás van, 
annak az eredménye el nem maradhat. De hiába
valóságokkal töltöttem el ifjúságomat és ez az idő 
elmúlt, nem jön vissza többé sohasem. Amit elmu
lasztottam, azt már nem pótolhatom. Koldussá lettem. 
Nemcsak, mert a pénzünk elfogyott, hanem koldus 
a lelkem is, mert nem gyűjtöttem bele kincseket 
szorgalmas munkával.

— Szegény barátom, — szólt részvéttel Gyula, 
— ne csüggedj el. Még sok mindent helyre lehet 
hozni. Látod, ilyen az élet, így csalódnak az em
berek. Ki hitte volna, hogy az a nagy szerencse 
vesztedre lesz ? Azt hittük, hogy gondtalan jövőt 
hoz nektek és még azt is elvitte, ami nélküle meg
maradt volna: kedvedet a munkához. Miatta nem 
vetetted meg jövődnek alapját és lettél futó homokra 
épitett ház. De jól tetted, hogy eljöttél hozzám. 
Nekem úgy is szükségem van egy megbízható 
emberre, mert munkám nagy felelősséggel jár és 
akárkivel nem dolgozhatom együtt. Ila elfogadod, 
maradj nálam. Bizony csak szerény fizetést adhatok, 
de munkád mellett tanulhatsz és ha letetted a 
vizsgáidat, nyitva áll előtted az élet. Fogj a mun
kához ! Jobb későn, mint soha.

— Jól van, — mondá Imre — köszönöm ezt 
neked! Nem tudod, hogy milyen nagy jót tettél 
velem. Jártam az utcán kétségbeesve. Nem tudtam, 
hogy mitevő legyek? Szinte magam sem tudom,

hogyan jöttem fel hozzád. És nem tudom, hová 
mentem volna innen ? Ki tudja, hová hajtott volna 
az elkeseredés ? Te azt mondtad nekem, hogy még 
nincsen elveszve minden és alkalmat adsz nekem 
arra, hogy ember legyen belőlem. Igazi ember 
akarok lenni, aki azzal mutatja meg, hogy mennyit 
ér, hogy mennyit tud dolgozni. Azzal biztatsz, hogy 
a munka megnemesiti lelkemet, ezt elhiszem neked. 
Tégedet is a munka tett ilyen nemessé, hogy föl
segíted elbukott gyerekkori barátodat. Most, hogy 
hozzád vezetett a jó Isten, most ért csak engemet 
igazán a nagy szerencse! Hamvas József.

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

(Folytatás.)

Csöndes, kihalt lett a falu. Jó néhány év tellett 
bele, míg a régiek, a börtönviseltek is hazatértek, 
közöttük Fábián János is. A jó mód eltűnt, az 
istállókban nem rugkapáltak a tüzes csikók, nem 
bőgtek a jófajta fehér fajtehenek, csak egy, egyet
len egy sovány tehén lógatta bús nagy fejét. 
Fábián János csak úgy lézengett a burjántól be
gyöpösödött nagy udvaron, falába ijesztőn koppant 
meg egy-egy kövön, haja, bajusza őszbecsavaro- 
dott egészen. A földet is fölverte a gaz, hiába, 
gyönge az asszony, hogy az egész gazdaságot 
vezetné, a szőlő is az Áron kezére került. Kemény, 
ráncos arcán nagy, nehéz, könnycseppek gördültek 
alá, mikor a pusztulást látta. Mit csináljon ő így 
nyomorékan, a Jani gyerek is beteges, csenevész, 
vézna, mint a sziklába ültetett fa. Kétségbeesetten 
járta a határt. Az égen lomha, szürke hófelhőket 
terelgetett maga előtt a szél, a fák csupasz karjai 
ijedten meredeztek az ég felé, a falu kéményeiből 
gyér, kékes füst szállott az égnek, a kis templom 
karcsú tornyának bádogtetejét épp most csókol
gatta a vörösen leáldozó nap. Fábián János szíve 
nagyot dobbant. A mit eddig érzett, a fajdalom, 
a kétségbeesés ijesztő rémei elszállottak a leikéből, 
valami úgy hívta, úgy vonzotta arra felé, a hol a 
kis torony körvonalai rajzolódtak az égre, a 
hol a kereszten még egy utolsót csillant a fényes 
napsugár. Megindult. Eleinte csak lassan, vánszo
rogva, majd egyre gyorsabban, nem hallotta már 
a faláb kopogását sem. Végig ment a falun. Kalap
ját mélyen a szemére húzva sietett el a házak 
mellett, itt-ott rája köszöntek, alig is fogadta, 
futott tovább a papiak felé.

A nagy ebédlőben éppen a másnapi prédikációra 
készülődött a tiszteletes úr, midőn az ajtó kinyílt, 
nagyot koppant a faláb és ott állott zavart, 
szégyenkező pillantással, zsíros kalapját kezében 
zavartan forgatva Fábián János. A tiszteletesné 
asszony meg Ágneska ijedten sikoltották el magu
kat, mintha rémet láttak volna A tiszteletes úr is 
megfordult, fehér rengő szakála lágyan simult a 
mellére, jóságos nagy szemei kérdően függtek a 
jövevényen. Az meg csak állott, fájó, megtört sze
meiből esdeklés sugárzott a pap felé, torkát foj
togatta a hang, szinte hörögve tolult fel rajta a
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szó, mikor nagysokára kinyögte, hogy „megjöttem!" 
Mint a megvert kutya úgy feszengett a helyén s 
csak a tiszteletes hangja, melylyel szívesen, jósá
gosán a belépésre szólította fel, öntött egy kis 
bátorságot a tagjaiba. Beljebb került, de le nem 
ült volna egy félvilágért sem. Bűnöző ember nem 
érdemli meg, hogy leülhessen.

Nagyot vétettem Tiszteletes úr, meg is vert 
érte az Isten kegyetlenül, most már tudom, érzem, 
hogy van Isten fölöttünk, megmutatta a kezeit, 
nyomorékká, falu csúfjává tett az a golyóbis, el
pusztult a portám is, a fődek, oda a szép lábas 
jószágom, a Jani gyerök is csak szinte halódik 
mán, igaza vót Tiszteletös úr, igaza vót ott az 
egyletben, akkor, hogy vöhette is el az eszünket 
az a gézengúz, most oda a vagyon, oda a böcsület, 
nem merők az embörök szömibe nézni. Ide is csak 
azé gyüttem, hogy bocsátana mög nekem a tisz
teletös úr, nem húzom én mán úgyse soká, tehör 
ez az élet már néköm, csak eccör engedjön be 
még a templomba, csak eccör még, hogy fölvöhes- 
sem az Úrvacsorát. . -

Kicsordult a szeméből a könny, kezeit össze
kulcsolva nézett föl az ősz papra, megtört a bűnös 
Istentagadó nagyon, egészen.

És sorra jöttek valamennyien, mind. Újra meg
telt vasárnaponkint a kis templom. Üresen marad
tak a korcsmák, úgy, hogy mire újra bontogatni 
kezdték leveleiket a fák, kettőt be is kellett csukni. 
Nem kellett az ital, nem az egylet az embereknek, 
vasárnap délutánonként a tiszteletes úr kertjében 
gyülekeztek össze, ott beszélt, olvasott föl nekik 
a rektor, vagy a tiszteletös úr a világ sorjáról. S 
hogy hallgatták, hogy szívták fel magukba minden 
szavát. Megváltozott az élet is egészen. Kora 
hajnaltól, késő estig túrták a földet, maga Fábián 
uram is odaállott az eke szarva mellé, nehezen 
ment a munka, de ment. így kívánta az élet, a 
becsület. És a falu gyarapodott. Az anyaföld húsz
szorosán adta vissza az elvetett magot, kitisztultak 
az udvarok, az istállókba is kerülkőztek lassanként 
újra a marhák, hangosak lettek a porták. Estén
ként a harmonika is fel-felcsendült a házak előtt, 
vidám legénycsapat gyűlt össze ilyenkor, köztük 
Fábián János uram fia is. Bezzeg nem volt már 
az a vézna beteges gyerek. Deli délceg legény 
vált belőle, akin ugyancsak megakadt a regemenc- 
orvos szeme is a sorozáson.

Nem tellett bele 5—6 esztendő és már újra a 
régi jómód költözött a házakba. Fábián János 
gazduram pediglen harangot öntetett, érces szavú, 
szépen szóló harangot a kis templom számára a 
híres debreceni mesternél és örök idők emlékeze
tére vésette rája, hogy „Az Isten dicsőségére, az 
Isten tagadó!"... De a többiek sem maradtak 
hátra, összegyűlt a pénz hamarasosan és nemso
kára zúgó, búgó orgonaszó hirdette a kis templomban 
a megtértek igaz hitét.
(Vége.) Thomée József.

Gondolatok.
Némely ember lelkivilága hasonló a mélyen 

elrejtett kincshez, a hozzá vezető út csak hosszas 
és türelmes kutatás árán található fel. Gazdagsága 
azonban bőven kárpótolja a kereső minden fárad
ságát. *

Kevesebb lenne a csalódás: ha megvolna ben
nünk az önbeismerés.

*

Sohse azt nézd, hogy sorsod mit tagadott meg 
tőled — hanem hogy mennyivel bírsz — s akkor 
elégedett lehetsz.

Igazi boldogság: ha boldogítani tudunk!
*

Szeress! Ez az egyetlen érzés, melynek birto
kában az Istenhez való hasonlatot megközelíthetjük.

*

A hit legyen vezércsillagod, hogy az életnek 
nehezen járható, tekervényes ösvényén soha el ne 
tévedj.

*

Az örömök legszebbike: ha többet adhatunk, 
mint amennyit kapunk!

*

A legsúlyosabb szenvedés is könnyebben visel
hető, mikor azt embertársaink megértő részvéte 
kíséri.

*

A lélek derűje megőrizhető, mosolyod örök: 
ha szívedben a mindennel való megbékülés magasz
tos elve honol. Rudy B m a

VEGYES.
Lapunk pályázatának eredménye. A beérke

zett pályamunkák jeligés leveleit megnyugtatásul 
már közöltük előző számunkban, most csupán az 
eredményről számolunk be, a munkák bírálatát leg
közelebbi számunkban fogjuk közölni. A kitűzött 
három díjat a következő pályamunkák nyerték: 
Az első díjat „Szabó Miska ballépése" című gyer
mekelbeszélés, szerzője Mihátsy Gábor bölcsészet- 
tanhallgató Budapest. A második dijat „Ostffy Mi
hály a kaszaházban", című kemenesaljai evangé
likus nóprege, szerzője Berecz Gábor nyug. ev. 
tanító Beled. A harmadik díjat „A rágalom" című 
elbeszélés, szerzője Petry Gyuláné Nagyvárad. A 
többi pályamunkákról is, amelyek részben nem vál
tak be, részben dicséretet nyertek vagy közlésre 
elfogadtattak, bővebben a jövő számban.

Lapunk legközelebbi száma nem május 28-án 
fog megjelenni, mert akkor a pünkösdi ünnepeket 
elkerülnénk, hanem pár nappal később, a pünkös
döt megelőző napokban.
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A tiszakerületi püspökibeiktatás. A tiszai ág. 
hitv. egyházkerület Nyíregyháza városában 1911. 
évi május hó 15—16. napjain tartandó rendkívüli 
közgyűlésének s főtisztelendő Geduly Henrik meg
választott püspök úr felavatási és beiktatási ünne
pélyének sorrendje. Május hó 15-ón: Délután 1 óra 
39 perckor a Szerencs felőli, délután 1 óra 50 
perckor a Debrecen felőli vonatokkal érkező ven
dégek fogadtatása a vasútnál. Az elszállásolás iránt 
a vasútnál a karszalagos rendező-bizottsági tagok 
intézkednek. Délután 5 órakor gyászistentisztelet a 
templomban, boldogult Zelenka Pál püspök emlé
kére. Szónok: Nemes Károly egyházkerületi jegyző, 
diósgyőri lelkész. Délutáni 6 órakor egyházkerületi 
értekezlet a központi népiskola dísztermében. Esti 
7 és fél órakor fáklyásmenet a püspök tiszteletére. 
Esti 8 és fél órakor a Bessenyei-körben művész
estély a vendégek tiszteletére. Esti 10 órakor is
merkedési-estély a Korona-szálló termeiben. Május 
hó 16-án: délelőtti 9 órától püspökavató ünnepély 
a templomban. Bevezető énekvers után oltári ima, 
mondja Kortbély Géza egyházkerületi jegyző, eper
jesi lelkész. Egyházkerületi felügyelő megnyitja a 
közgyűlést. A szavazatbontó bizottság kettős jegyző
könyvének felolvasásas a választás eredményének ki
hirdetése. A megválasztott püspök nyilatkozata a vá
lasztás elfogadásairánt.Terray Gyulapüspökhelyettes 
úr az Úr szent vacsorájában részesíti; Scholtz 
Gusztáv püspök úr felavatja, megesketi és meg
áldja; az esperesi kar megáldja a püspököt. A 
felavatott püspök imája és áldása. Ezekután a rend
kívüli közgyűlés folytatása. A püspök székfoglaló 
beszéde. Esetleges intézkedések s a közgyűlés be
rekesztése. Délután 2 órakor közebéd az Erzsébet- 
ligeti paVillonban. A beiktatáson résztvesznek báró 
Prónay Dezső, egyet, felügyelő, Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspök, Molnár Viktor államtitkár, 
dr. Zsilinsky Mihály bányakerületifelügyelő,dr.Meskó 
László, Münnich Kálmán, Bánó Miklós esperességi 
felügyelők, a tiszakeriilet főesperesei, főiskoláink 
képviselői s a szomszéd kerületek és a testvér 
református egyházak képviselői.

Nyugalombavonulás. Sántha Károly, sárszent- 
lőrinci ev. lelkész, országoshírű költőnk, kinek éne
keivel és imádságaival ezer és ezer ajak dicséri és 
keresi az Urat, ki protestáns költészetünk büszke
sége hosszú idő óta — nyugalomba vonul. — Ol
vasóink jól tudják, hogy milyen magasszárnyalású, 
bensőséges hitben gazdag énekek indulnak el az 
ő tolla alól, hiszen a mi lapunkat is fel-felkereste 
s mi mindig örömmel küldtük olvasóinkhoz e szép 
énekeket. Reméljük, hogy nyugalomba vonulása 
még több időt enged arra, hogy költői munkálko
dását őszinte örömünkre folytassa s nem jelenti 
egyúttal az ettől való viszavonulást is.
HÍ Még egy nyugaloinbavonulásról kell szintén saj
nálattal hírt adnunk: Terray Gyula, rozsnyói lel
kész, gömöri főesperes, a tiszakerület hosszú időn 
át volt egyik vezére, kit a most lefolyt püspök
választáson az egyházközségek nagy része a püspöki 
állásra is méltónak nyilvánított — szintén nyuga
lomba vonult. Sok tisztség marad utána, amelyet 
mind páratlan buzgósággal látott el s bár nehezen, 
de azzal az óhajtással bocsátja el őt tisztelőinek

sokaságával együtt egyháza, esperessége, a tisza
kerület és az egyetemes egyház, hogy még sokáig 
örvendeztesse őt az Úr derűs napokkal a jól vég
zett munkák utáni nyugalomban!

Százhuszonötezer korona Luther leveleért. 
A Lipcsében megtartott autográf-gyűjteményen 
Luthernek V. Károly császárhoz 1521 április 28-kán 
intézett levele 125,000 koronán kelt el. Az első 
ajánlat 6000 korona volt és tíz perccel később már 
125,000 koronát ígért a levélért Pierpont Morgan 
képviselője, Morinis flórenci könyvkereskedő. Érde
kes, hogy e levélért egy Kari Marfels nevű berlini 
gyűjtő is Ígért 120,000 koronát. Két, latin nyelven 
megírt levél különben kivételesen jó állapotban 
maradt ránk és egyike a legtartalmasabb és leg- 
jelentőségesebb Luther-leveleknek. Két levélben 
írta meg Luther a wormsi országgyűlésen kifej
tendő programmját, egy nappal az országgyűlés 
kezdete előtt.

A lipcsei Gusztáv-Adolf föegylet Hermann Pál 
markbreitfeldi lelkészt küldte ki hazánkba az ál
tala már segélyezett, vagy segélyre szoruló egy
házak meglátogatására. Hetek óta fáradságot nem 
ismerő buzgósággal utazgat nevezett kiküldött lel
kész. Eddig meglátogatta a liptói, árvái és szepesi 
gyülekezeteket, járt Abaujban, Borsodban. Két na
pot Budapesten is töltött Fammler G. A. bánya
kerületi gyámintézeti elnök társaságában, Kaczián 
János egyházmegyei gyámintézeti elnök kalauzolása 
mellett megtekintette az újpesti egyházat, amely a 
nyáron készül átépítetni templomát és a kispesti 
missziói egyházat. Innét a délvidéki egyházak láto
gatására megy s onnan Szerencs, Pozsony, Sop
ron, Locsmánd meglátogatása után tér vissza hazá
jába. Azt hisszük, hogy ez a látogatás nagyban 
hozzá fog járulni segélyre szoruló gyülekezeteink
nek a Gusztáv-Adolf-Egylet részéről való bővebb 
támogatásához.

Eljegyzés. Gyarmathy Ferenc ev. lelkész Tabon 
eljegyezte Tárnok Rezső kir. postahivatali főnök 
kedves leányát, Etelkát.

Egyházi gyűlés. A budapesti Deák-téri ágostai 
hitvallású evangélikus testvéregyházak közös kép
viselőtestülete Zsigmondy Jenő dr. udvari tanácsos, 
közfelügyelő és Kaczián János lelkész elnökiésével 
ülést tartott. Az elnöki bejelentések után megálla
pították, illetve elfogadták a kiküldött bizottság 
előterjesztését a Deák-téri templom felszentelésé
nek százéves jubileumára vonatkozólag. Az előter
jesztés szerint a közös képviselőtestület a felszen
telés évfordulóján, június 2-án, díszgyűlést tart a 
következő programmal: 1. Közének. 2. Ima, mondja 
Kaczián János esperes. 3. Zsigmondy Jenő dr. 
közfelügyelő megnyitó beszéde. 4. Prónay Dezső 
báró egyetemes felügyelő ünnepi beszéde. 5. Scholtz 
Gusztáv püspök záróimája. 6. Himnusz. A templomi 
ünnepet pünkösd vasárnapján, június 4-én ülik meg.
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A Magános Úrinök Otthona. A megélhetés 
nehézségeit manap nemcsak a csekély jövedelem
mel rendelkező közép úri osztály érzi, de még a 
vagyonos osztály is. De mindezek közt legnehe
zebb a helyzete a magánosán élő úrinőnek, aki
nek a mai nagy házbér, a rettenetes furcsa cseléd
viszonyok és a mérhetetlen élelemdrágaság mel
lett önálló háztartása szinte lehetetlenné válik.

Azért amidőn a Magyar Úrinők Egyesülete meg
alakult, egy külön szakosztályt szervezett a jóléti 
ügyek elintézésére, mert legfőbb feladatául tűzte 
ki, lehetőleg minél több Otthont létesíteni a magá
nos úrinők részére.

Sajnos, ma még a kezdet nehézségeivel küzdve, 
nincs abban a szerencsés helyzetben, hogy alapit- 
ványos vagy félfizetéses helyekkel rendelkezzék s 
így csupán arra szorítkozik első ténykedése, hogy 
lehetőleg olcsón, kellemesen és a legnagyobb pon
tossággal kezelve első Otthonát, míg saját házá
val nem rendelkezik, bérházban nyissa meg.

Minthogy a bizottság a VIII., Mária-utca 56. 
sz. a. egy háromemeletes tiszta, egészséges és jól 
beosztott, mind zárt folyosók és előszobákból külön 
nyíló 101 szobás épületet talált, amely tavaly ha
sonló célra lett átalakítva, ennélfogva elhatározta, 
ha a magános úrinök jelentkezése f. é. április hó 
végéig a létszámot eléri, úgy már aug. 1-én meg
nyitja az épületben első Otthonát.

Az Otthon lakói kötelesek minden hó 5-ig 
pontosan befizetni:

1. Lakásért a szoba minősége szerint 5 írttól 
50 írtig.

2. Élelmezésért, amely reggeli kávé kiflivel, dél
ben 3 fogás étel, ozsonnára kávé kiflivel, és vacsorára 
frissen készült leginkább hús-féle körözöttel és ke
nyér (az idősebbek és gyengélkedők részére naponta 
külön is), havonta 18 frt.

3. Szolgálatért 3 frt fizetendő. Egy-egy szoba
lány 8 hölgyet szolgál ki, s minthogy mindenki 
saját szobájában étkezik, ennélfogva az ételhordó 
edényekben adja be az ételeket. A terítést ki-ki 
saját maga kedve szerint végzi, és az asztalsze
dést is, az edényt azonban mindenkinek a beosz
tott szobalánya köteles tisztán minden d. u. be
szolgáltatni. Fűtés 3 frt, világítás 2 frt, mosás 2 frt, 
ápolás 1 frt és fürdőért 1 frt fizetendő havonként.

Értekezni lehet naponta d. u. 3—6 óráig a 
Magyar Úrinők Egyesülete hivatalos irodájában: 
II., Albrecht-út 22. szám.

Halálozások : Zeman János, abosi lelkész 
58 éves korában, boldog házasságának 32-ik évé
ben hosszú szenvedés után elhúnyt Budapesten. 
Holttestét Abosra szállították s ott helyezték örök 
nyugalomra.

Özv. Dóbronyovszky Károlyné, sz. Kaszay Jo
hanna ev. özvegy papné életének 82. évében Al- 
bertin meghalt.

Mayer Nándor, földbirtokos, Győr vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja Győrben el
húnyt, életének 89. évében.

Az Úr adjon az eltávozottaknak csendes nyu
galmat fáradalmaik után.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1911 április 1-től 30-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító tagok kamatfizetése 1911-re: Sréter Alfréd 

Budapest.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Kund Sá

muel Répcelak, Csanigi ev. nöegylet, Répcelaki evang. nő- 
egylet, Kittig Lajos Budapest, Thomay József Szeged, 
Frenyó Győző Balassagyarmat, Krupecz István Hontudvar- 
nok, Rimler József Baja, Gressler Vilmos Gödöllő, Jakabfi 
György Pilis, Hetyey Mór Kis-Geresd, Somló vidéki evang. 
lelkész-kör, Nagyalásonyi evang. egyház, Prónay testvérek 
bárónők Budapest, dr. Roller Gyuláné, özv. Haberern Jona- 
thánné, Mauritz Vilmos, Búza János, dr. Polner Aladár, 
Telekdy Róth Jenő, Schreiner Rudolf, Jármay Jenő, dr. 
Boross Ernő, Beliczay Béla, Budapesti egyházmegye, dr. 
Szelényi Aladár, Fabiny Gyula, Okolicsányi Gyula, Scholtz 
Oszkár, Röck Gyula, Édeskúty Jenő Budapest. 1908. évre : 
Masznyik Gyula Budapest. 1909. évre : Masznyik Gyula Bu
dapest. 1910. évre : Iglói főgimnáziumi könyvtár. 1910—1911. 
évre: Edvy Sándor Rimaszombat, (10 K) Csanádi dekanátus 
tanítói kar, Kiss Árpád Csernátfalu. 1911. I-ső félévre: Ha- 
niífel Sándor Sárszentmiklós (4 K).

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re: 
Bajai evang. egyház, Rapos Samu Mezőhegyes, Zelenka 
Jánosné Csongrád.

4. Adomány: Öt felföldi város tkpt. Szepesszombat 
adománya (10 K).

Összesen befolyt 330 korona.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1911 április hó 1-én.

B en d l Henrik,
társ. pénztárnok.

HALTENBERGER,
Ruhafestés KASSA Vegyitisztítás

Elsőrangú, országos hírű cég. 
Fennáll 1810. év óta.

Lelkiismeretes, gyors munka! Kiterjedt 
postaforgalom! Külön osztály gyászru
hák festésére. Gallér-, kézelő-tisztítás 
:: (naponta átlag 24.000 darab). ::

T e s s é k  p r o s p e k t u s t  k é r n i .
Postacím: Hal t enberger  Béla postafiókja, Kassa.

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 51181

REMÉNY
finom csontlevélpapir 
:: és bélelt boritéK ::

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

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


