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Reformáció ünnepén.
— Az új énekeskönyvből —

Atyánk a mennyben, ím neked 
Buzgón szentelünk ünnepet! 
hálától dobog, mi szívünk,
Hogy felfogád igaz ügyünk,
5 a szent forrás megnyílt vala, 
Melyben a lélek itala, 
5zomjuhozót hogy enyhítsen. 
Erős várunk nekünk az Isten I 
Dicsőség legyen Istennek!

A világ Világossága 
Fényt szórt szép célunk útjára, 
És az emberek elrejték 
E fényt, hogy ne fényeskedjék; 
De te bölcs s hatalmas Jóság, 
Szóltál: Legyen világosság!
És fénylettél ezer szívben,
Erős várunk nekünk az Isten! 
Dicsőség légyen Istennek I

Pásztoraid hogy alvának,
S tévelygése lón a nyájnak: 
Szent lelked tűzben leszálla,
S kelt a hajdannak csodája : 
Választottid felkelének, 
Fegyverével az igének, 
Sziklaerős élő hitben.
Erős várunk nekünk az Isten I 
Dicsőség légyen Istennek!

Ti szent idők, ti nagy napok, 
Emléketek ma felragyog I

És míg itt él az szívünkben, 
Örömkönnv csillog szemünkben.
Él az igazság, élnek ők,
A hitszabadságért küzdők 
Annyi fejben, annyi szívben.
Erős várunk nekünk az Isten I 
Dicsőség légyen Istennek!

Oh terjedjen az igazság 
Közöttünk s a világossági 
Ama mennyei bölcseség,
A tiszta hit s erkölcsösség I 
A béke és a szeretet 
5 mely tanítja mind ezeket:
A biblia, hogy végiglen 
Erős várunk légyen az Isten I 
5 végyen tőlünk dicsőséget!

Sántha Károly.

Az igaz ember hitből él. (Rom. 1,17.)
Irta: Pröhle Henrik alesperes.

Örömmel és lelkesedéssel tekinthet 
körül az evangélikus ember reformá 
ció ünnepén. Hány evangélikus tem
plom, iskola és jótékony intézet hir
deti az evangéliom diadalát minden
felé ! Szabadon szállhat az ének az 
Egek Urához közelben-távolban. Ha
talmas nagy nemzetek sorakoznak az 
evangéliom köré és jólétük, haladá
suk mutatja, hogy az evangéliomot

földi áldás is kíséri. Ki ne örülne
mindennek ? . . .

Ámde a reformáció valódi áldása 
mégis az egyes emberben valósul 
meg, ha elmondhatja: „Tudom, ki
ben hiszek!“ Mert ma is áll az, hogy 
az igaz ember hitből él s ez az, ami
ben a nagy reformátornak, Luthernak 
s vele együtt a nagy apostolnak, Pál
nak nyomdokaiba kell lépnünk. — 
Hősként áll előttünk Luther, aki a 
világtörténelem folyását uj irányba 
terelte. Csodáljuk nagyságát. De ha 
kérdjük, mi volt egész életének titka, 
azt kell mondanunk: a hit. Az igaz 
ember hitből él, — ez valósult meg 
egész életében s ez tette az Ur igaz 
szolgájává, ez tette reformá:orrá.

Igaz akart lenni már ifjúkorában. 
Az volt a törekvése, hogy megall- 
hasson Isten előtt s így megtalálja 
az igazi békességet. Ezért nem osz
tozik társai hiú örömeiben. Ezért vo
nul a zárdába. Ezért sanyargatja ön
magát. Ezért járja térdencsúszva a 
vezeklők lépcsőjét Rómában. Igaz 
vagyok-e előtted Isten ? Erre a kér
désre keresi a feleletet. Es a felelet 
megvan; de. ő még nem hallja és 
nem látja. Ott a felellet a Golgothán: 
a keresztfán függő Megváltó; mert az 
az Isten, aki egyszülött fiát adta érted, 
megbocsátja minden te bűneidet, ke
gyelmébe fogad, igazzá tesz, hogy élj
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és el ne vesszél. És te még önerődből 
akarsz igaz lenni? Lehetetlen törekvés! 
Hiszen ezzel megtagadod Isten kegyel
mét I..  . És eljött az idő, amikor a 
feleletet megértette Luther. Akkor ér
tette meg, mikor teljesen belátta, hogy 
a bűnös ember önerejéből nem áll
hat meg Isten előtt. Mos.t tudta: Is
ten kegyelme minden. Ezt hirdeti a 
95 tételben s ettőlfogva utolsó lehel- 
letéig. Most már biztos, hogy őt sem 
veti el országa elől az Ur. Bizalom
mal tekint fel hozzá, nyugodtan en
gedi át magát az Ő vezérletének, egy
szóval hisz. Ez a hit mondatja vele 
azokat a hatalmas szavakat a wormsi 
birodalmi gyűlésen; ez teszi bátorrá, 
ha az egész föld összeesküszik is 
ellene. Ez a hit nyugtatja meg annak 
oltalmában, ki erősebb a fejedelmek
nél. Ez teszi oly háladatossá örömé
ben, oly tűrővé szenvedéseiben, oly 
csodálatosan termékennyé óriási mun
kájában. Ez a hit a diadala halála 
órájában, mikor lelkét az Ur kezébe 
ajánlja.

Ez volt Luther. Életének ereje az 
az igazság: Az igaz ember hitből él. 
De ez a reformáció maradandó áldása 
is. Meit most mielőttünk is nyitva a 
forrás, amelyből ez a vigasztalás fa
kad : az Isten igéje. Ez nem a múlté, 
hanem a jelené, — a mienk is; ez az 
ige örök. A hit pedig nem egyéb, 
mint ennek hálás elfogadása, a benne 
vetett rendíthetlen bizaloin és ez a 
hit ma is igazzá tesz és eletet ád. 
Ebben a hitben újuljon meg az a sok, 
sok evangélikus lélek, az a sok, sok 
evangélikus család. Erre int a refor
máció ünnepe.

Az áruló.
Elbeszélés.

— Hisz igaz, minden gyerek ra
gaszkodik az apjához, de ilyen apás 
gyereket, komámasszony, mint az 
én fiam, nem látott a világ Folyton 
az apja nyakán csüng lóg. Három 
éves múlt még csak a lelkem, de 
bármit dolgozzék is az apja, minden
ben segíteni akar neki. Nezze csak, 
édes komámasszony, lóheréért akar 
elmenni az apjok s ez a csöppség 
már egy órával ezelőtt felvette magát 
a szekerre, kezében az ostorral. Nem 
tudnám elhívni magammal a vilá
gért sem.

Tóth Mihályné temetésre indulva, 
utcaajtójában beszelte ezeket Budai 
Istvánne komaasszonyának. S azon- 
közben Mihály gazda is elvégezte 
egyéb dolgait, befogta igavonó mar

háit s felült maga is a szekérre, 
úgy hajtott ki a mezőre.

Jó későre járt az idő, a csillagok 
is fenn ragyogtak már az égen. mire 
frissen kaszált lóherével megrakodva, 
hazafelé indítá teheneit. Fent a lóhe
rén ülve, folyton beszélt a kis fia; 
mindenféle kérdésekkel ostromolta s 
ő bizony sokszor megakadt a vá
laszszák

Gyors léptekben ügettek hazafelé 
a tehenek. Utolérték az, előttük tá
volban baktató Bállá Andrást. Vállán 
kasza volt az öregnek.

— Jó étét adjon Isten, András 
bátyám; — köszöntötte Mihály a 
szekérről.

— Adjon Isten, öcsém.
—  Üljön föl András bátyám, m eg

állítom a teheneket.
— Köszönöm öcsém. Inkább csak 

belefogózom a lőcsbe, ígyis valami
vel könnyebben esik a menés.

Szótlanul haladt Bállá András a 
szekér mellett. Valami keserűség 
nyomta a szivét. Végre mégis alkalma 
nyílt, hogy keserűségét kiöntse. Mi
hály ugyanis azt mondta neki :

— Nézze, András bátyám, az én 
kis okos fiamat, mi mindent tud ez 
m ár!

— Látom, öcsém, látom. Csakhogy 
az a nagy baj, hogy nem a te fiad.

Mihály nem értette meg, mire cé
loz Bállá András. Indulatosan kiál
tott r á :

— Ilyen bolondot ne beszéljen. 
Kié voln^, ha nem az enyém ? 1

— Már pedig öcsém, ha haragszol, 
ha nem, nem mondhatok mást, mint 
hogy nem a te fiad, mert te elad
tad, még mielőtt megszületett volna, 
írást adtál; szerződést kötöttél leiké
ről, mikor még az Isten ölében volt. 
S így árulója lettél egyházunknak.

Tóth Mihálynak rettenetes nagyot 
dobbant a szive. Egy szó nem sok, 
de annyi sem jött ki a száján. Sőt 
mikor Bállá András elbúcsúzva a 
kertek alján nyugodalmas jóéjszakát 
kívánt neki, azt sem tudta viszonozni.

Behajtva udvarába, reszkető kézzel 
fogta ki a szekérből a marhákat. A 
kis Miska fiát az asszonyért küldte, 
hogy hivja megfejni a teheneket. A 
csöppség nem talalta édesanyját. Még 
nem került azóta haza, hogy a te
metésre ment. Mihály kénytelen volt 
maga a fejéshez látni. Még csak 
aztán jött haza az asszony.

— Van-e valami vacsora, Ágnes ?
— kérdezte tőle Mihály.

—  Nincs, még déli maradék sem,
— válaszolt az asszony. — De tudja 
kend, nem is főzök ma. Friss va-

korcs van, azt eszünk, no meg egy 
kis aludttejet..

— Ej, nem jól van ez, Ágnes, — 
szólt kesernyésen Mihály. — Egész 
nap dolgozik az ember, mint az iga
vonó állat s te még csak vacsoráról 
sem gondoskodsz, hanem inkább 
csavargód a falut.

— De ne beszéljen ám kend olyan 
istentelenséget! — kiáltott indulato
san az asszony. — Aki a lelke üd
vössége után jár, az nem csavarog. 
Jól tudja, hogy temetésen voltam 
délután. Onnét pedig a komámasz- 
szonyékhoz mentünk s azt beszéltük 
meg, hogy jövő héten Máriacellbe 
búcsúra zarándokolunk.^ „ jfejüi

— Micsoda ?! Hisz’ két hétbe is 
bele telik, míg onnét haza kerülsz. 
Mit csinálnánk mi addig ? Ki főz, ki 
eteti meg a majorságokat s egyéb 
háziállatokat.

— Ki más, mint kend 1 Hát ne
kem ki főz ? Hja a lelkiüdvösségért 
egy kicsit meg kell szenvedni az 
embernek. Különben kend még csak 
segíthet magán. Tüzet tud rakni. 
Krumplit süt magának és a Miskának.

Nagyot, keserűt sóhajtott Mihály.
— Jaj, jaj asszony, igy nem lesz 

jó. Nem lehet neked elmenned. Nem 
érsz rá te olyanra, különben is nem 
neked való dolog az, heteken át fa- 
luról-falura az országutat róni s éj
szakára, mint a csorda, férfiaknak és 
nőknek vegyest pajtákban hálni. Ezt 
nem engedi meg az én becsületér
zésem . . .

Méltatlankodva támadt erre az asz- 
szony az urára:

— Oh, szűz anvám, ne vigy kár
hozatra 1 Megmondom ember, hogy 
többet ne haljak kendtől ilyent, hogy 
a szent, üdvözítő búcsút csúnya do
lognak mondja. Az én igaz hitemet 
ne merje többet ilyen gyalázatos mó
don ócsárolni No lám, igy jár az 
ember, ha hitetlenhez adja magát...

Tóth Mihály elhallgatott. Csordul
tig van úgyis keserűséggel, minek 
szaporította volna meg továbbra is 
ilyen beszédekkel.

Mikor átment az asszony a kony
hába öszeszedni egyet mást, ölébe 
emelé kis fiát, s azt mondta neki, 
kis kacsóit összetéve:

— Imádkozzunkgyermekem: mondd 
te is úgy utánnam, ahogy én mon
dom . . .  Mi Atyánk, ki vagy a meny
nyikbe . . .  '

Értelmesen, tisztán kiejtve minden 
szót, mondta a csöppség az Úr imá
ját. hanem mikor, azt kellett volna 
apja után mondani: „mert tud az 
ország, a hatalom _es dicsőség mind
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örökké. Ámen“, akkor berohant az 
édes anyja, s kikapta öléből.

— Hohó, apja: az én gyermeke
met nem tanítod a te imádságod 
szerint. . .  Ehhez semmi köze kend
nek . . .  Majd csak én tanítom meg 
gyermekemet imádkozni.

— Hát nekem nem gyermekem?!
— kiáltá mély keserűséggel Mihály.

— Igen, gyermeke, de azt feledni 
akarja, hogy Írás lett kiállítva a já
rásbíróságnál, hogy minden gyerme
künket a katholikus vallásban ne
veljük 1...

— Igaz, te vettél rá erre is, mé- 
zes-mázos beszéddel te beszéltél rá, 
hogy tagadjam meg a hitemet 1 . . . 
De ha tudtam volna, hogy mit teszek!.. 
Könybe fulladt a beszéde, kiment a 
szobából. Az asszony rnég akkor is 
utána kiáltott:

— Mit ? Talán bizony meg is bánta ? 
Etnye, inkább köszönné meg, hogy 
legalább a gyerekünket kiszabadítot
tam az eretnekség kárhozatos bűné
ből! . .  .

Tóth Mihállyal forgott a világ. Úgy 
botorkált el a félszerig. A lóherével 
rakott szekérre borult gyötrődő szív
vel bűnbánó könnyet hullatott. Régi 
boldogságát siratta. Mikor még min
denkinek szemébe mert nézni. Mikor 
nem kerülte el a papot az utca vé
gén. Mikor még belecsendült az ő 
hangja- is a templomi énekbe. Ke
servesen sirt. Mindennek vége van.
— Hirtelen arra gondolt, hogy elme
nekül fiával messze, idegen vidékre. 
Elmegy, ahol az övé lesz a fia, 
egészen az övé, a lelke is az övé. 
Valaki megfogta a ruháját.

— No, ki az ?
— Én vagyok, édesapám, — szólt 

siró hangon a kis fia, — vegyen föl.
— Hát mit akarsz? . . .
— Kijöttem, hogy ha ott benn nem 

lehet, — hát imádkozzunk ide künn.
Fölkapta a fiát Tóth Mihály s 

össze-vi'sza csókolta:
— Édes egyetlen fiam, te ! . . .
Két kis kéz két naggyal imádságra

kulcsolódott. Az az erős ember oda
hajolt a fia fejére, nem is mondta, 
csak úgy sírta a könyörgését: Iste
nem, Istenem, amit vétkeztem, bo
csásd meg. amit rosszul tettem, iga
zítsd azt jó ra! . . .  A kis fiú bele si
mult az ölelő karokba, azután meg
simogatta apja könnyes arcát.

K endi Karoly

Luther Márton é s  a magyarok.
Luther jobb kezének, Melanchthon- 

nak magyarországi barátairól már egy

r. katholikus püspök is sok érdekes 
dolgot irt, de kevesebbet tud a nagy 
közönség magának Luthernek hoz
zánk való viszonyáról.

Pedig ő világra szóló nagy mun
kájában és országos nagy gondjai 
között rólunk magyarokról sem fe
ledkezett meg, sőt szeretett bennün
ket. Nem úgy tett, mint a pápa, aki 
éppen a magyar nemzeti párt fejét, 
János királyt kiátkozta.

Ismerte Luther hazánknak történe
tét, különösen pedig hírneves Mátyás 
királyunknak nagy dolgait. Róla több
ször emlékezik zsoltármagyarázatai
ban és zsoltár beszélgetéseiben és 
pedig magyarosan Mátyásnak Írja a 
nevét, a mint a magyar tanítványai
tól hallotta. Úgy tünteti föl őt min
dig, mint a nagy hősnek, a jó és 
bölcs fejedelemnek mintaképét. III. 
Frigyes császárral összemérvén, azt 
mondja erről, hogy nem volt híjával 
az észnek és bölcseségnek, de olyan 
bátorságot és olyan nagy gondolato
kat mégsem adott neki Isten, mint 
Mátyás Királynak.

Ismeretes azután Luthernek a mi 
Verböczy Istvánunkkal való találko
zása Wormsban. A nemzeti pártnak 
ez a buzgó vezére nem tudta felis
merni, hogy a nemzetek szabadságá
nak milyen nagy szószólója támadt 
épf>en Lutherben. Ő azért üldözte, 
sőt égettette is birtokain a lutherá
nusokat és könyvet is adott ki Lut
her ellen. Wormsban azonban szem- 
től-szembe lévén a nagy emberrel, 
meghívta őt asztalához ebédre. Ta
lán a tüzes magyar borokban is bí
zott Verbőczy, hogy le tudja venni 
lábáról a német barátot. Ebben azon 
bán nagyon csalódott. A hit dolgáról 
vitatkoztak asztal felett, de sem Ver
bőczy, sem követtársa Balbi Jeromos 
nem tudta Luthert megingatni.

II. Lajos királyunk hitvese, Mária 
felvilágosult, bátor lelkű asszony volt, 
a ki kigúnyolta az akkori álszentes
kedést és melegen érdeklődött Lut 
her tanai iránt. A reformátor erről 
értesülvén, II. Lajosnak Mohácsnál 
történt eleste után az özvegy ma
gyar királynéhoz négy zsoltármagya- 
razatot küldött külön vigasztaló levél 
kíséretében. E miatt a bátyja, Fer- 
dinánd király, meg is haragudott 
Máriára.

Luthernek is, mint Melanchthon- 
nak, nagy számmal voltak magyar 
tanítványai Wittenberghen. Ezek kö
zül Dévai Bíró Mátyásnak, — egyik 
életirója szerint, — szabad asztala és 
lakása is volt Luther házában. Annyi 
bizonyos, hogy Luther szivén viselte

*

Dévai sorsát, mert mikor az eper
jesiek bevádolták, Luther igen csu- 
dálkozott ezen s azt irta, hogy Dé
vai náluk a legjobb hírben állott. 
Dévait magyar Luthernek is nevezik- 
egyházunk történetében. Szeretett, ki
váló tanítványa volt Luthernek Stöckel 
Lénárd is, a jeles iskolai igazgató 
Bártfán.

A reformátornak egyik magyar ta
nítványa valami növénymagot vitt 
hazánkból. Luther ezt a házi kertjé
ben ültette el s mandragorának tar
totta, a milyennek bogyójából adott 
Rákhel Leának (I. Móz. 30. 14.) Más 
tanulók meg híreket, anekdotákat 
hoztak neki Magyarországból.

Tőlük hallhatta Luther azt a tréfás 
történetkét is, a mit egyszer asztal 
felett mondott el. Egy magvar püs
pök, úgymond, azzal buzdította ka
tonáit a török ellen való háborúra, 
hogy menjenek csak bátran, mert ha 
elesnek is, még azon a napon a 
mennyben fognak vacsorálni. A püs
pök maga azonban elfutott a török 
elől. S midőn katonai előbb mondott 
szavaira emlékeztették, azt felelte: 
én ma böjtölni akarok, nem vacso
ráink.

Tudjuk azt is, hogy Luther több 
magyarországi várossal és tekintélyes 
férfiakkal levelezett. Igv irt 1593-ban 
Béray Ferenc nádori helytartónak, a 
kit Zwingli urvacsorai tanának hely
telenségéről igyekezett meggyőzni. 
1543-ben Barnasi Mátyás szebeni 
lelkésznek irt, 1544-ben pedig Hon- 
tér János brassói reformátornak vá
laszolt s örömét fejezte ki az evan- 
geliom ügyének Magyarországban 
való terjedése felett. Külön levelet 
irt a bárt faiaknak és eperjesieknek is.

Van Luthernek egy eredeti levele 
a nemzeti múzeumban Budapesten 
és egy másik Sopron város levél
tárában is, de ezek nem magyar 
ügyekre vonatkoznak.

Luthernek ilyen eredeti kéziratai 
ma egész vagyont érnek. Nem regi
ben egy amerikai milliomos 120,000 
koronát adott Luthernek egy leve
léért. Mit érhetnek akkor azok az 
igazán nagy kincsek, a miket egye
temes egyházunk levéltára rejteget 
Budapesten. Ott őrzik ugyanis Lut
hernek sajátkezüleg irt eredeti vég
rendeletét, valamint a 109. zsoltár 
magyarázatát és „A keresztyén em
ber szabadságáról“ cimü művét is 
szintén a reformátor saját kezével Írva.

Van azután egy értékes ereklye is 
ugyanott, a Luther-pohár. Ezzel kap
csolatban megemlítem, hogy Zichy 
Mihály, az orosz cár volt udvari fes-
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tője „Luther Wartburgban“ cimü hí
res eredeti rajzát szintén egyetemes 
egyházunknak ajándékozta.

A hazánkban történt dolgokról 
Luther gyorsan értesült s tovább is 
adta az innen vett híreket. Egyik 
barátjának Írja például 1524-ben, hogy 
egy János nevű szolgát, aki köny
veket árult Budán, a könyveivel együtt 
megégették. Ő említi azt is Máriához 
intézett levelében, hogy a püspökök 
itt néhány ártatlan embernek a vérét 
ontották.

Jól ismerte a sok csapást és szen
vedést, melyet a török zúdított ha
zánkra. Az eperjesiekhez intézett le
velében legnagyobb részvétét fejezi 
ki és Istenhez könyörög azok elhá
rításáért.

Buda vára eleste után 1541-ben 
maga Luther sarkalta a németeket 
legjobban, hogy siessenek a magya
rok oltalmára. Szükség esetén, úgy
mond, fogjanak az asszonyok is fegy
vert. El is indult egy nagy sereg 
Brandenburgi Joakim vezérlete alatt. 
A két reformátor gondoskodott róla, 
hogy evangélikus papok is legyenek 
velük a táborban, a kik itt a ma
gyaroknak is prédikáljanak. Luther 
nem csak a török ellen való imád
ságot, hanem egy szép éneket is irt 
erre az alkalomra. Meg van az új 
énekes könyvben 254. szám alatt: 
Atya Isten, tarts meg minket. Ezt a 
magyarok is azonnal lefordították és 
énekelték Eredetileg benne is volt 
szószerint, hogy Isten a töröktől es 
a pápától oltalmazza a keresztyén- 
séget.

A német sereg a Dunán jött alá 
hazánkba. Járták Győrött, Eszter
gomnál és Vác alatt, de Budát nem 
tudták visszafoglalni. Luther fájó szív
vel látta előre a kudarcot. Maga a 
vezér sem volt odavaló. Luther asz- 
szony-kapitánynak mondta, a ki soha 
véres kardot sem látott.

Luthert ezért az irántunk való sze- 
retetéért és reformátori nagy művéért 
mindenkor hálás tiszteletben tartotta 
az evangélikus magyarság. Régente 
még a r katholikusok is több tiszte
lettel voltak iránta. A fehérvári pré
post például Malanchthonnak Luther 
felett mondott gyászbeszédét nyom
ban a megjelenése után tisztelete 
jeléül küldte meg Nádasdy Tamás
nak s levelében nemeslelkünek, nagy
nak mondja a reformátort.

Iratait s különösen kiskátéját mi 
eleitől fogva használjuk; énekeit s 
ezek közt az Erős várunkat, szent 
buzgósággal énekeljük. 1884-ben az 
ő nevét vette fel Luther-társaságunk,

mely a reformáció négyszázados em
lékére most adja ki Luther műveinek 
immár 6-ik kötetét. Évi reformációi 
ünnepeinken is hálásan emlékezünk 
meg róla. Békéscsaba szobrot ké
szül neki emelni. Költőink, Sántha, 
Csengey, Kozma Andor stb. szép 
versekkel adóztak Luther emlékének. 
(Lásd a Hárfahangokat.)

S hogy e részben őseink sem 
maradtak el mögöttünk, ennek bi
zonyságára végül még csak a sop
roniak egykori jeles polgármesterére 
Dobner Nándorra hivatkozom, aki 
1717-ben a reformáció kétszázados 
jubileumára irt híres versét eme szép 
és igaz szavakkal kezdé:

Mily régi, tán kétszáz éves 
Luther Márton tana?

Nem, mert Isten igéjében 
Régóta megvala.

A próféták s apostolok 
Irásin fundálva 

Ez az ősi keresztyénség 
Igaz tudománya.

Payr Sándor.

_____ ____  HARANGSZÓ.___________

Az árva.

Nem kérdem, ki vagy? Érzem, tudom, látom. 
Ott tartod nevedet halavány orcádon. 
Szemed megtört fénye egy világot vádol: 
Lehullott falevél villám-ütött fáról.

Ha nap fénye éget, ha szélvihar sodor,' 
Menhelyed, otthonod az útszéli bokor; 
Vánkosod a göröngy, s ha meglep az álom, 
Csak akkor vagy boldog ezen a világon!

Álmaidban te is, mindent elfeledvén, 
Mintha ott pihennél édes anyád keblén! 
Nincs ennél édesebb, pihentetőbb párna: 
Legjobban tudja ezt, a ki árva, árva.

És ha felébredtél, bármerre visz utad, 
Kósza szél kikacag, kóbor eb megugat;
S rongyaidba bújva, minden feszületnél 
Zokogva kérdezed : minek is születtél ?

És könnyed hull, omlik, minden tagod
reszket . . .

De mozdulni látjuk az érző keresztet;
S égi szózat zendül e nagy világon át: 
Áldott, ki fölveszi egy ilyennek gondját!

Szász Gerő.

Az ek lézsia  humora.
Az új Luther naptárból.

Pálfy József soproni theologiai ta
nár beszélte el a következőket. Edvi 
Illés Pál nemesdömölki lelkész ellen 
valamiért felzúdultak a hívei és 
semmi komoly okot, nem tudván,
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bepanaszolták Kis János püspöknél, 
hogy az ő papjuk nem énekli, ha
nem csak olvassa az epistolát. Ak
kor ugyanis még magyar gyülekeze
tek is voltak, melyekben a pap éne
kelt az oltár előtt.

Megérkezvén Kis János hivatalos 
levele, Edvi Illés Pál istentisztelet 
után visszatartja a presbitériumot s 
ennek színe előtt odaadja a főpana
szos gondnoknak:

— No kurátor uram, megjött a 
püspök levele, im átadom, énekelje el.

— De mi jut eszébe, tisztelendő 
uram, — feleli a kurátor, — hiszen 
ez levél, ezt olvasni kell, nem éne
kelni.

— No lássák, kendtek, mondja 
Edvi Illés Pál, az epistola is levél, 
melyet az apostol irt a gyülekezetek
nek. És ha kendtek nem éneklik el 
a püspök levelét, bizony én sem 
éneklem ám az apostolét.

Az okos mondáson azután meg is 
nyugodtak a hívek.

#
Halotti beszédet mond a pap és a 

többi bibliai idézetek között elmondja 
azt az ismeretes helyet i s : „Az én 
Atyámnak házában sok hajlékok 
vágynak“ (János 14, 2.) Ezt hallva 
az egyik szűrös atyafi, odasug a 
szomszédjának: Micsoda hiábavaló 
dicsekvés! Jól ismerem az apját, 
csizmadia Miskolcon, még egy ron
gyos viskójuk sincs, nem hogy há
zuk volna sok hajlékokkal!

*
Wimmer Ágostont, az egykori hír

neves felsőlövői lelkészt és az ottani 
tanintézetek alapítóját, aki lelkipász
tori gondját oly lelkiismeretesen vette, 
hogy a gyermekeket himlő ellen be
oltotta és híveinek, ha kellett, még 
a fájós fogát is kihúzta, az egyik 
kerületi gyűlésen megkérdezték: de 
hát miből fogja fenntartar.i az isko
láit i

— Remélem, feleié, hogy az Ur 
Jézus Krisztus még nem mondott 
csődöt.

*
Tóth János dömölki jeles esperes

ről, aki püspökválasztáskor Karsay 
mellett csak egy szavazattal maradt 
kisebbségben, a következőket beszé
lik :

Tudós, erélyes, a mellett igen 
praktikus eszü férfiú volt a jeles es
peres. Történt hogy egyszer egy 
nagy hintót kapott ajándékba az 
egyik kemenesaljai patrónusától. Eb
ben csak két hiba volt, hogy a hin- 
tóval a két szüfke is vele nem ment

I



1911. október 29.

s hogy évi konvencióba a szüksé
ges zabot sem utalványozták.

így hát a nehéz hintó igen sokat 
pihent a színben. A találékony eszü 
esperes pedig végre is, hogy valami 
hasznát vegye a bárkának, lefejtette 
posztóját és bugyogót csináltatott be
lőle a gyerekeknek, a megvedlett fa
alkotmányt pedig átalakította tyuk- 
katrocnak.

Valószínű, hogy ez is csak szó
beszéd és ráfogás. De tanulság van 
benne. Ha ajándékot adunk, jól vá
lasszuk meg, hogy hasznát vehessék. 
Az okos ember pedig a látszólag 
haszontalannak is hasznát tudja venni.

Egy csom ó készülő könyvről.
A közel jövőben, ha az Isten is 

úgy akarja, december elejére egy 
csomó vallásos, szórakoztató és építő 
könyv kerül ki a könyvpiacra. Tulaj
donképpen egységes vállalatnak van 
tervezve, mely minden esztendőben 
tizenkét új könyvet helyez evangé
likus családjaink asztalára. Tizenket
tő t? .. .  Kérdezgetik sokan, hiszen az 
eddigi kevés vallásos könyvünket sem 
igen tudtuk elhelyezni, hát akkor mi
nek még többet kiadni ? . . .  Meg arra 
is gondolnak, hogy talán nem is vá
sárol a mi magyar evangélikus népünk 
könyveket. Elszokott az olvasástól, 
kezével együtt elkérgesedett a lelke 
is, még jó, ha az életkönyv olvasá
sára keres egy kis ráérő időt. De 
minél tovább gondolkodunk erről a 
kérdésről, annál világosabban látjuk, 
hogy a készülő Protestáns Család és 
Iskolára égető nagy szükség van s 
hogy annak boldogulását minden pro
testáns embernek tőle telhetőleg elő 
kell mozdítani. Mert lássuk csak:

Mit akar a Prot. Család 
és Iskola?

Gondoskodni akar arról, hogy le
gyen a protestáns családoknak és 
iskoláknak olyan könyve, mint a mi
lyenre szükségük van. Olyan, mely 
szórakoztat, élvezetet szerez a pihe
nés és lelki megújulás óráiban. De 
emellett hasznos ismereteket is közöl 
és meggazdagítja az ember szellem- 
kincsét. Legyen olyan könyve, mely 
leolvasztja jelleméről hibáit, a gyarló
ságok közönséges salakját s fényesre 
csiszolja a munkás, becsületes, derék 
emberi jellemet. Azonban hiába ! sen- 
kise állhat magában. A fának mély 
földre van szüksége, melybe szélesre 
ágazó gyökérzetét bocsáthatja. Ha 
elszedjük törzse alól az anyaföldet,
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s elmetszük tápláló gyökérszálait, 
akkor egy napig még csak elzöldel 
valahogy, de azután vánnyadtra vál
nak levelei s száraz erőtlenné lesznek 
ágai. Éppen így van az ember is. 
Csak addig erősödik, jellem csak ad
dig fejlődik, gondolkodása csak addig 
tisztul és nemesül, míg lelke erős 
gyökérszálait beléeresztheti abba az 
ősrégi televény anyaföldbe, mely örö
kös őserővel van telítve. Ez az egy
ház. Ez az a vallásosság, mely az 
erős, öntudatos egyházi életen épül 
fel. És éppen azért, mert ezt igy 
gondoljuk, mert az ember szellemi 
fejlődéséi, jellemének kialakulását 
csak a vallásos világnézetben látjuk 
biztosítva, ezért kopogtat be a Prot. 
Család és Iskola első 12 kötete. Mi 
nem kérdezzük, hanem tudjuk, hogy 
miért adjuk ki. Mert nagy, égetőn 
nagy szükség van rá, — azért.

Hogyan valósítja meg ezt 
a célt a Prot. Család és Iskola ?

Úgy, hogy megkeresi: mire van 
szüksége a protestáns családoknak 
és iskoláknak. Azután olyan köny
veket küld hozzájuk, melyek ennek 
a szükségnek megfelelnek. Szórakoz
tatni, oktatni, vallásosságra és becsü
letes, munkáséletre tanítani, ez a cél. 
Mivel pedig úgy a családban, mint 
az iskolában vannak kicsinyek és 
nagyok, természetesen arra is gon
dolunk, hogy egyiket tejjel, a mási
kat pedig hússal kell táplálni. Lesz 
tehát könyv a gyermekeknek, szép 
mesék tündérvilágból, meg álomor
szágból. A fiatalok már elbeszéléseket 
kapnak. Ezek már nemcsak a kíván
csiságot elégítik ki, hanem a lelkületre 
is hatnak, a jellemet is csiszolják. 
A felnőttekről, meg az egész felnőt
tekről már sok mindenféleképpen 
történik gondoskodás. Kapnak haza
fias, lelkesítő, honfierényekre tanító 
és vallásosságra, istenfélelemre nevelő 
elbeszéléseket. Egy-egy könyvben 
megszólal hazánk egyháztörténetének 
innen-onnan kiszakított véres lapja s 
igaz regét mond hitvalló ősökről, 
példátadó elődökről. Mindegyik azt 
mondja: szeresd és becsüld egyhá
zadat 1 Azután jönnek az ismeretter
jesztő könyvek, az épületes olvasmá
nyok, a vasárnapi komoly órára 
szánt könyvek, melyeket ünneplő ru
hában, a lelkét is ünneplőbe öltöz
tetve olvashat protestáns népünk. 
Ezek közelebb vezetik az Istenhez.

Mind-mind könyv lesz, de mindet 
könyvnél többnek szánjuk. Lelki kö
telékek lesznek, melyek gyermeket, 
ifjat, meglettet és öreget odakapcsol-
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nak az ősrégi televény földhöz, a mi 
drága anyaszentegyházunkhoz, s azon 
nevelik, erősítik, nemesítik minden 
érzését, mind egész világnézetét. így 
gondolják azok, akik a könyveket 
csinálják, és amilyen jó az Isten, 
talán erre segíti mind a készülő 
könyveket.

Most pedig lássuk:

Micsoda könyvek jelennek 
meg decemberben és mi azok
nak a tartalma?

Röviden összefoglaljuk és sorban 
minden kötet címét és tartalmát el
mondjuk :

1. Pósa Lajos: Arany liget. (A 
költő vallásos lelkületének sokoldalú 
megnyilatkozása. Gyönyörű imádsá
gok, hazafias költemények, a gyer
meki szeretet megható érzései, ked
ves gyermekmesék, tanulságos élet- 
bölcseletek vannak benne összefog
lalva. Családoknak és gyermekeknek 
igazi meghitt barátja ez a könyv.)

2. Dr. Dingha Béla: Hol volt, hol 
nem volt. . .  (A tarisznyás király és 
a Szivenincs királyfi ismert Írójának 
könyve. Kisebb és nagyobb gyerme
keknek élvezetes szép mesékben hasz
nos tanulságokat, gyönyörködtető tör
téneteket nyújt.)

3. Albert József: Túl az óperen- 
cián. (Kedves és értékes gyermek
mesék. melyeket a kicsinyek élvezet
tel hallgatnak, de melyben a nagyob
bak is megtalálják a szép erkölcsi 
igazságot.)

4. Hamvas József: Mesés történe
tek. (A serdülő ifjúság könyve. Gyö
nyörködtető munka, mely a jellemet 
észrevétlenül is fejleszti. Az emberi 
érzéseket megmozgatja, a gyöngesé- 
geket leleplezi.)

5. Borsos István: A gályarabok 
története. (Az ifjúság és a felnőttek 
könyve. Értékes történelmi munka a 
protestáns egyház üldöztetésének kor
szakából. Megrázó események el
mondásával öregeket és ifjakat egy- 
házszeretetre buzdít.)

6. Dr. Masznyik Endre: Képek az 
ókori keresztyén egyház történetéből. 
(Az ifjúság és a felnőttek könyve. 
A római cirkuszba vezet s a hős 
vértanuk halálát és üldöztetését mu
tatja be. A Krisztus iránti hűségre 
nevelő munka.)

7. Ggurálz Ferenc: Hősök kora. 
(Az ifjúság és a felnőttek könyve. 
A püspökiró két elbeszélése a lengyel 
és magyar szabadságharc korából. 
A hazaszeretet dicső példái mellett 
követésre méltó emberi jellemeket 
állít az olvasó elé.)
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8. Gagyhy Dénes: Mária nővér. Kis
regény. (Az ifjúság és a felnőttek egy
formán élvezettel olvashatják. Hőse egy 
fiatal protestáns lelkész, ki szegény sor
ból tisztelt állásba küzdi fel magát. 
Minden erejével a tudatlan és elnyo- 
morodott nép szellemi és anyagi fel
segítésére siet. Küzdelmében sok csa
lódás éri, de útján egy tiszta női lé
lek szerelme kiséri.)

9. Babay Kálmán: Nádfödeles há
zak alatt. (Egy sorozat kedves falusi 
elbeszélés a nép számára. Komoly 
érzés, élettragédia, boldogság és 
csöndes humor szelíden váltakoznak 
benne. Közelről mutatja az egyszerű 
nép értékes kincseket rejtő lelkét.)

10. Stáner Vilmos: A biblia az 
élet könyve. (A hit és becsületes élet 
örök forrásához, a bibliához vezet s 
feltárja annak örökkévaló értékét. 
Megmutatja, hogy életünk minden 
részében nélkülözhetetlen kincsünk a 
szentkönyv. Mindezt nem száraz tu
dományossággal, hanem könnyen 
érthető egyszerűséggel mondja el, 
úgy hogy az ifjúság és a felnőttek 
is élvezettel olvashatják.)

11. Farkas Mihályné: Történetek 
az életből. (Elbeszélések felnőttek 
számára. Igazán az életből vett tör
ténetek. Lekötik a figyelmet, meg
hatják az ember szivét. A csalódások 
s a bűn következményeinek hű le
írásával megtisztitják lelkünket.)

12. Kapi Béla: Boldogság könyve. 
(Az, amit a címe mond: útmutató a 
boldogság keresésnél. Serdülteknek 
és felnőtteknek való jellemképző 
munka. Az élet minden jelenségén 
végig vezet s megmutatja: miben 
kereshetjük a boldogságot. Megtanít 
az anyagi és lelki javak olyan fel- 
használására, a jellem olyan átala
kítására, hogy boldogok lehessünk. 
A becsületes emberélet utján Isten
hez vezet s megmutatja, hogy nála 
van az igazi boldogság.

Milyenek lesznek a könyvek?
Ez is fontos dolog. Mert a mint 

a tetszetős, tiszta edényből az egy
szerű étel is jobban ízlik, úgy a 
szép papirosra olvashatón nyomtatott 
könyvet szívesebben forgatja az em
ber, mint a selejtes semmitérőt. Éppen 
azért a Prot. Család és Iskola minden 
kötete szép tetszetős formájú lesz. 
Tartós, erős kék vászonkötésbe lesz 
mindegyik kötve, nehogy a használat 
egy-kettőre elvásítsa. A papirosa is 
szép vastag fehér lesz, hogy sárga 
foltokat ne ejtsen rajta az idő. A 
nyomására ugyancsak vigyáz a 
nyomda, mert csak az egyforma,

i

tiszta vágású betű kedves az ember 
szemének. Lesznek olyan könyvek 
is, melyekbe képek is kerülnek. A 
gyerekek, de a felnőttek is szívesen 
megállnak az olvasással s el-elnéze- 
getik a képet, amiről olvasnak. Hisz- 
szük, hogy ez is csak emeli a 
könyvek értékét és kedvességét.

Hogyan szerezhetjük meg 
és mennyibe kerülnek ezek a 
könyvek ?

A Prot. Család és Iskola 12 kö
tetből álló évfolyama 12 koronába 
kerül. De meg lehet szerezni akár
melyik kötetet külön is. Egy-egy 
kötet ára 1 kor. 20 fillér, postakölt
ségre még 10 fillért kell a könyv 
árához csatolni. De azután minden 
kötetet meg lehet szerezni diszkötés- 
ben is. Szép kiállítású, díszes arany- 
metszésü könyvek ezek, melyeknek 
ára kötetenként 1 kor. 80 fillér. 
Ünnepi ajándékul, különösen kará
csonykor rendkívül alkalmasak ezek 
a díszkötéses könyvek.

Minden megrendelést így kell cí
mezni : A Prot. Család és Iskola 
kiadóhivatala Szentgotthárd.

*
Mikor ezeket a sorokat írjuk, nagy 

erővel megy a munka. A hatalmas 
gépek kerekén megfeszül az átvetett 
szíj, az acélújjak leszorítják a nagy 
fehérlapot, egy fordulás s előttünk 
fekszik a Prot. Család és Iskola 
egyik könyvének egy része. A szom
széd teremben már hajtogatják, a 
következőben kemény táblába kötik. 
Amint végig megyünk a serény mun
kások közt, aratás előtti érzéssel te
kintünk körül, mert amit tehettünk, 
megtettük erőnkhöz képest, most 
kérve várjuk, hogy mások is tegyék 
meg a magukét. Azt kérjük és azt 
várjuk, hogy könyveinket fogadják 
be szeretettel, hadd legyenek a pro
testáns családok és iskolák leghívebb 
barátai!

Képes Luther-naptár.
Egy rég várt, kedves naptár jelent 

meg a hetekben: Képes Luther-nap
tár cím alatt Hetvényi Lajos soproni 
líceumi vallástanár és Schölte Ödön 
ágfalvai lelkész szerkesztették. Régen 
nélkülöztük ezt a naptárt. Fájón 
éreztük, hogy éppen abban a könyv
ben, mely rendesen minden evan
gélikus család hajlékába bemenetelt 
talál, hiányzik az erős evangélikus 
öntudat, és Luther hatalmas refor- 
mátori egyéniségének kidomborodása,

mely ezt sokat forgatott könyvet az 
egyház szeretet szolgálatába emeli. 
Ezt nélkülöztük eddig és ennek a 
hiánynak pótlását vártuk a Luther 
naptártól.

Reménységünkben nem csalódtunk. 
Mert amit kaptunk, az több, mint 
amit vártunk. Ebben a naptárban 
igazán egyesül minden jó tulajdonság, 
melyre egy ilyen könyvnek szüksége 
van. Szép a kiállítása, gazdag a 
tartalma, változatosak a közlemények 
és válogatottak a hirdetések.

Már maga a címkép megállítja fi
gyelmünket. Három remekbekészült 
kép ékesíti, — mindegyik Králik 
Gusztáv soproni líceumi rajztanár 
művészetét dicséri. — A felsőn Jézus 
áll előttünk, amint tanítványait meg
áldja és elbocsátja. A két alsón a 
wormsi jelenet és a magyar hitvallók 
kihallgatása van megörökítve. Szép 
egységesen hat mind a három. Érez
zük, hogy Luther és a magyar hit
vallók lelkében is egy és ugyanazon 
küldetés nyilatkozott meg, s az ő 
küzködésükben, gályátjáró szenvedé
sükben is a krisztusi áldás volt az 
erő. És kiérezzük, hogy a naptár 
homlokára illesztett bibliai mondat 
nemcsak egy mondat, hanem egy 
összefogó nagy eszme: Istennek kell 
inkább engedni, hogynem az embe
reknek.“ Ap csel. 5, 29.

A szokásos naptári rész után rend
kívül gazdag irodalmi rész követke
zik. Éppen ez a rész mutatja, hogy 
a szerkesztők milyen derekasan ol
dották meg feladatukat. Vonzó, szó
rakoztató elbeszélések, gyönyörű ver
sek, hazafias és vallásos költemé
nyek mellett, hasznos ismeretterjesztő, 
jellemfejlesztő cikkek sorakoznak egy
más mellé. Nem is igen tudjuk, hogy 
melyiket emeljük ki közülök. Hiszen 
Gyurátz Ferenc, Payr Sándor, Sántha 
Károly, Pröhle Henrik, Gyökössy 
Endre, dr. Kovácsics Sándor stb. ne
vével találkozunk, melyek lapunk 
olvasói előtt is eléggé ismeretesek. 
Bizonyára nagy lelki gyönyörűséggel 
olvassák majd hiveink. „A gyermekek 
imája“, „A rétyi bál“ c. szép elbe
széléseket, kedvesen elszórakoznak 
az eklézsia humorán s az apró tör
ténetek egész sorozatán. És még ak
kor is ott vannak Luther családi éle
tére, egyéniségére, a vallásos életre, 
egyházszeretetre vonatkozó szép cik
kek. Az év krónikáját, — és pedig 
az egyházi krónikát is nagy részletes
séggel, gondos összeállításban szintén 
megtaláljuk. Végtelen jól hat az a 
körülmény, hogy maguk a szerkesztők 
sokat dolgoztak a naptárba. Nem azért
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mintha nem állott volna rendelkezésre 
egyéb közlésre váró munka, hanem 
mert éppen arra a közleményre volt 
szüksége a naptárnak, a mit ők meg
írtak. Ebben rejlik a naptár jóságának 
és remélhető sikerének titka. Nem 
meglevő munkák összecsapásával 
állították össze, hanem úgy szer
kesztették. A szerkesztőknek volt 
programmjuk s ennek megfelelően 
megírtak mindent, amit megírni szük
ségesnek láttak. Éppen ezért egy
ségesen hat ránk a könyv s alkal
mas lesz arra, hogy a közszükséglet 
kielégítése mellett, az egyház és 
vallás magasabb érdekeit is szolgálja.

A naptárt szebbnél szebb kép 
díszíti. Egyszerre az elején Szenes gyö
nyörű festménye „Az árvák“ köti 
le figyelmünket. Később mintegy 40 
kép vezet végig Luther életeseményein 
s az év történetén.

A szerkesztők derék, jó munkát 
végeztek. Hisszük, hogy ezt evangé
likus népünk is megismeri és szere- 
tetébe fogadja a szép Képes Luther- 
naptárt. Kívánjuk, a naptárnak is, 
de egyházunknak is, hogy a szép uj 
könyv sok hajlékba betérjen s hogy 
mindenhová áldást vigyen magával 1

A naptár ára 60 fillér. Egyes ren
delésnél postaköltségre 10 fillér kül
dendő. Tíz példány után egy ingyen
példány jár. Megrendeléseket Hetyényi 
Lajos vallástanárhoz Sopronba kell 
küldeni.

A szerete th á z  felavatása .
Október 8-án gyönyörű ünnepe 

volt a hitbuzgó locsmándi (Sopron- 
megye) gyülekezetnek. Ekkor avat
ták fel új, díszes szeretetházát. Ket
tős értelemben szeretetház. Mert min
den tégladarabot, minden maroknyi 
vakolatot a szeretet hordott egybe. 
Az anyalöldtől fel egészen a kémény 
utolsó kőpereméig az egyház-szere
tet megnyilatkozása az épület. És a 
célja is az. hogy szeretetház legyen. 
Falai között helyet ad az egész 
életnek. Felveszi a kicsinyek gond
ját, mikor ovodát nyit nekik és 
magáévá teszi a munkaképtelen öre
gek baját, mikor otthont biztosít szá
mukra. Igazán szeretetház ez az 
épület.

Ünnepnap reggelén a templomban 
gyülekezett össze a nagy sokaság, a 
i honnan rövid bevezető istentisztelet 
után harangzúgás mellett hosszú me
netben az új szeretetházba vonultak, 
melynek tágas udvarában elhelyez
kedett. Közének elhangzása után

Löw Fülöp imádkozott és a hajadon 
egylet Gerocknak „Bethánia“ cimü 
szép énekét adta elő (az uj ház neve 
„Bethánia“). Majd Brunner János es
peres lépett a kis oltár elé és ma
gas szárnyalásu, a hallgatóságot mé
lyen megható gyönyörű avató beszé
det tartott. Utána ismét felhangzott 
a hajadon egylet éneke, majd Jány 
Ferenc egyházfelügyelő és Löw Fü
löp helyi lelkész rövid záró beszé
det tartottak. Utóbbi hálával emléke
zett meg az intézet nagy jóltevőiről. 
Elmondta, hogy az intézet Heimler 
János egyháztagnak köszöni létezé
sét, jóllehet csak nyolcad telkes gazda 
volt, mégis 8000 koronát érő ház
helyet, házikójával együtt ingyen 
engedte át a gyülekezetnek az új 
épület céljaira. Jány Ferenc egyház
felügyelő 1350 koronával járult az 
építési költségek fedezéséhez, néhai 
Pacher János és unokája, Pacher 
Gyula 726 koronát adtak stb. Köz
ének fejezte be a gyönyörű ünne
pélyt, melynek végeztével a haja- 
donok még 168'51 korona összegű 
offertóriumot gyűjtöttek az építkezési 
költségek fedezésére.

Délután 2 órakor az új házban az 
esperes és számos más vendég jelen
létében még a kisdedóvó vizsgája 
folyt le, mely kitünően sikerült. A 
kedves apróságok énekeltek, szaval
tak, játszottak és az előkelőbb ven
dégeknek szép virágcsokorral kedves
kedtek. Az esperes, a helyi lelkész 
és a felügyelő beszédei zárták be ezt 
a kedves utóünnepélyt is.

Az új házban, mely szépen, prak
tikusan, és a mellett aránylag igen 
olcsón a múlt nyáron egész csend
ben minden külső segítség nélkül 
épült, egyik dísze az egész község
nek. Magában foglal egy tágas óvoda
termet, 2 árvaszobát, egy aggastyán 
szobát (elhagyatott öregek számára) 
és mint az egésznek középpontját, 
egy diakonissza lakást — a mellek- 
helyiségekkel együtt, összesen 12 
helyiséget. Az építési költségek össz- 
szesen 8500 koronát tettek ki, ami, 
tekintetbe véve, hogy a mennyezetek 
vasgerendák és téglaboltozattal van
nak megszerkesztve, valóságos Isten 
csudája Persze a sok kézi és igás 
munkát az egyháztagok ingyen vé
gezték.

A locsmándi Bethánia szeretetház 
középpontja óhajt lenni a gyüleke
zeti belmissziói munkának és ki akarja 
egészíteni a templom és az iskola 
munkáját. Mig emezekben az elmé
leti keresztyénséget hirdetik, addig a 
szeretetház a gyakorlati keresztyén

séget akarja hirdetpi, a hitből fakadt 
irgalmas szeretet cselekedetei által. 
Kívánjuk, hogy minden nagyobb evan
gélikus gyülekezetben létesüljön mi
előbb egy a locsmándihoz hasonló 
szeretetház.

A jó Isten ihlesse lelkesedésre és 
adakozásra az egyháztagokat, hogy 
épüljön a szeretet gyakorlására min
denfelé életerős, munkás szeretetház.

A harmadik parancsolat.
Egy utazó beszélte ezt a kis tör

ténetet. Midőn egyszer egy vasár
napon Pennsylvániában egy kőszén
bánya mellett mentem el, sok ösz
vért láttam a réten. A kisérőm azt 
mondta, hogy ezek az állatok egész 
héten át lenn a bányában dolgoznak, 
de vasárnap felhozzák őket, mert 
különben megvakulnak. Később az
után, ha a vasárnap megszenteléséről 
hallottam beszélni, mindig az öszvé
rek jutottak eszembe. Lám, ha vasár
nap is dolgoztak volna, vagy ezt a 
napot a sötét bányában alva töltöt
ték volna, úgy elvesztették volna a 
szemük világát. Ki lenne tehát oly 
balga ezt mondani a réten legelésző 
öszvéreknek: Ugyan ti hosszufülü 
állatok, mit lustálkodtok itt az Isten 
szabad ege alatt. Egészen felesleges, 
hogy vasárnap pihenjelek, csak men
jetek le a bányába és dolgozzatok 
ma is 1 De hányán vannak a menny
ország üdvére teremtett emberek közt, 
kik hat napon át lenn vannak a 
munka, gond, világi aggodalom sötét 
bányáiban. És mégis, mikor eljön a 
hetedik nap, nem szabadítják ki lel
kűket, nem lépnek ki az isteni sze
retet és igazság világosságába, mely 
tündökölve, melegen ragyog feléjük 
az Isten igéjéből, hanem ott marad
nak a mindennapi élet sötét bányái
ban. Rájuk nézek és szomorúan mon
dom magamban : Oh ti szegény bal
gák, ti nemsokára biztosan egészen 
világtalanok lesztek.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a leotöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Október 29. vasárnap Luk. 14, 17—18.

„ 30. hétfő Zsolt. 100, 1.
„ 13 kedd Római 1. 14, 7—8.

November 1. szerda I. Tim 2, 1.
„ 2. csütörtök Ján. jal. 21, 6.
„ 3. péntek Zsolt. 68, 11.
„ 4. szombat Márk 10, 15.
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Az egyház köréből.

Sztehló Kornél kitüntetése. A király 
Sztehló Kornélt, az evang. egyetemes 
egyház ügyészét udvari tanácsosi 
méltósággal tüntette ki. Az érdemes 
egyházi munkás kitüntetése örömöt 
kelt mindenfelé.

Gyűlések. A magyarországi evang. 
egyet, egyház évi gyűlését november 
8-án kezdi meg Budapesten Megelőző 
napokon az egyes bizottságok és az 
egyet, lelkészegyesület gyülésezik. 
A Luther-társaság november hó 10-én 
rendkívüli gyűlést tart. Megelőző na
pon az igazgató választmány és iro
dalmi bizottság tartják gyűlésüket.

A magyarhoni ágost. hitv. evang. 
misszióegyesület november 11. és 12- 
én Pinkafőn (Vasrp.) tartja nagysza
bású missziói ünnepéllyel összekötött 
II. rendes évi közgyűlését. A missziói 
ünnep november 11-én este 5 órakor 
lesz a templomban, hol a főelőadást 
Bemmann missziói felügyelő tartja, aki 
Lipcséből jön el az ünnepélyre. 12-én, 
vasárnap reggel missziói istentisztelet 
lesz, melyen Broschkó Gusztáv Adolf 
budapesti lelkész tartja a szentbeszé
det. Az istentiszteletet gyónás és kö
zös urasztalához való járulás előzi 
meg, utána pedig a közgyűlés követ
kezik. Délután 3 órakor gyermekisten
tisztelet lesz a templomban, hogy már 
a kisdedek szívébe is idejekorán be- 
plántáltassék a hittérítés szent ügye 
iránti szeretet. A szombat esti ünne
pélyen vetített képekkel bemutatják 
a híveknek a lipcsei evang. luther. 
misszió győzedelmes küzdelmét a 
keletindiai és keletafrikai pogánysággal.

Léoesfalva, Ágfalva filiálja közel 
21 ezer K költséggel második iskolát 
épített, melyben szép lakás is van a 
tanító számára. A hívek áldozatkész
ségét jellemzi, hogy a költségek fede
zésére egyhangú közgyűlési határo
zattal minden házaspárra 64 koronát, 
a hívek egyenes állami adójára pedig 
160% pótadót vetettek ki s egyúttal 
kimondták, hogy az összeg egy éven 
belül befizetendő, nehogy esetleg a 
kamatok megdrágitsák az építkezést. 
Lépesfalva egy körülbelül 800 lelket 
szárúi ál ó tiszta evangélikus gyüleke
zet, mely még csak 25 év előtt emelte 
23 ezer korona költségen toronnyal

s harangokkal ellátott első díszes 
iskoláját és pedig mint most, úgy ak
kor is saját erejéből. Ezen áldozat
kész buzgóság teljes elismerést ér
demel.

Búcsuzás a régi templomtól. A va-
dosfai artikuláris gyülekezet 1734-ben 
épült templomának tetőzete, falazata 
teljesen megrokkant s a bennetartózko- 
dás szinte életveszélyessé válván, el
határozta, hogy a tavasszal felépíti uj 
templomát. Október 29-én, a refor
máció emlékünnepén tartja meg utolsó 
istentiszteletét a sok vihart, küzdelmet 
átélt templomban és vesz búcsút attól 
azon reményben, hogy rövid idő 
múlva az új, díszes Istenházban jö
hetnek össze hálaadásra a szétszórt 
gyülekezet buzgó hívei.

Felsölövö ünnepe. Hosszas mun
kálkodás lelketnyugtató ünnepét ülte 
a felsőlövői főgimnázium okt. 18-án. 
Ekkor adták át rendeltetésének az 
intézet új, hatalmas épületét. Az ün
nepség istentisztelettel vette kezdetét, 
melyen Ziermann Lajos alesperes 
imádkozott, Stettner Gyula főesperes 
prédikált. Az új épületet hatalmas 
beszédben Gyurátz Ferenc püspök 
áldotta meg, majd Németh Sámuel 
igazgató tartott szép beszédet az is
kola nagy feladatairól Felsőlövő tan
intézetének régi épületéhez a va'lá- 
sosság nagy emlékei fűződnek, legyen 
az új épület dicsősége nagyobb az 
elsőénél 1

Megható búcsuzás. A tisztelet és 
szeretet megható megnyilatkozásai 
közt vett búcsút Hofbauer Pál nyu
galomba vonult espereslelkész ma
gyarszombathelyi gyülekezetétől s 
nagyszámú tisztelőitől. A templomban 
kezdődött a búcsuzás. Utolsó szent
beszédében is lelkesedéssel szólt a 
lelkészi hivatás magasztosságáról, s 
apostoli alázatossággal bírálta saját 
működését. Minél tovább beszélt, 
annál több szem nedvesedett át a 
válás fájdalmának őszinte könnyétől. 
Istentisztelet után Varga László gond
nok az anyaegyház, Szente Gyula 
tanító a bakonybánki s Horváth Fe
renc tanító az ászári leányegyház nevé
ben mondtak Isten-hozzádot. Azután 
jöttek a kis gyermekek, kezükben 
virág, szemükben könny: „bárány- 
káid is hadd búcsúzzanak tő le d ,. .“

Szem nem maradt szárazon a meg
ható jelenetnél. Mikor a lelkész el
hagyta a templomot, akkor is sírva 
vették körül hivei s boldog volt, aki 
kezét még egyszer megszoríthatta. 
Este a község intelligenciája rende
zett búcsuestélvt. Másnap azután az 
egész gyülekezet, annak presbitériuma, 
az összes iskolásgyerekek kikisérték a 
szeretett papi családot a vasúti állo
másra. Mikor a vonat elindult, még 
sokáig ott lobogtak a kendők s nem 
egy lélek gondolta el magában: a jó 
Isten áldja, ahol nem is látja, ahol 
nem is várja! . . .

Uj esperes. A veszprémi egyház
megye megüresedett esperesi állására 
a gyülekezetek bizodalma Szalay 
László somlószőllősi lelkészt válasz
totta meg. A jó Isten áldja meg a 
nagy elődök méltó utódát 1

Lelkészváltozás. A sárvári gyüle
kezet buzgó lelkésze, Mesterházy 
László Pápára másodlelkésznek hiva
tott meg. Helyébe a gyülekezet egy
hangúlag Varga József őriszigeti lel
készt választotta.

Házasság. Szűcs Imre majosi lel
kész október 8-án vezette oltárhoz 
a varsádi evangélikus templomban 
Linde Gyula főjegyző és neje Rot- 
hermel Katalin leányát, Etelkát. A jó 
Isten adja áldását a szerető szívek 
szövetségére 1

Uj leányegyház. Megható ünnepség 
keretében adta át rendeltetésének f. 
hó 8-án László Miklós vadosfai lel
kész a gyórói gyülekezet ideiglenes 
iskolahelyiségét és iktatta be hivata
lába első tanítóját, Németh Istvánt. 
Régi törekvése valósult meg ezzel az 
alig száz tagot számláló kis gyüle
kezetnek, mely eddig a gyermekeit 
részben a kath. iskolába, részben ide
genbe volt kénytelen küldeni. A lel
kes buzgóság és követésre méltó ál
dozatkészség végre is legyőzte a sok 
akadályt s most már csak a 12.000 
korona költséggel tervezett iskola és 
tanítólak felépítése van hátra. Szép 
bizonysága a hívek áldozatkészségé
nek az a körülmény is, hogy a súlyos 
építési terhek mellett harmóniumra 
210 koronát gyűjtöttek össze maguk 
között. Támogatásukra sietett a gyü
lekezet és az egyházmegye mindig 
áldozatkész felügyelője dr. Ajkay Béla



l 9 l l .  október 29.

és Véssey Sándor kerületi felügyelő, 
kik tanszerekre 100—100 koronát 
adományoztak.

Harminc év után. Lélekemelő ün
nepség volt szeptember utolsó nap
jaiban a soproni evang. líceumban. 
Találkozóra jöttek össze azok, kik 
1881-ben tettek érettségit. Reggel 9 
órakor az evang. templomban hála
adó istentiszteletre gyülekeztek össze, 
melyen Farkas Elemér büki lelkész 
prédikált. Majd régi tanáraikat, Posz- 
vék Sándor nyug. igazgatót és Thir- 
ring Károly nyug. tanárt keresték fel. 
Harminchat iskolatárs közöl 13 elhalt, 
7 kimentette távolmaradását, egy 
Amerikában él.

Iskolaavatás. A közelmúltban adta 
át magasztos rendeltetésének Varga 
Gyula kemenesaljai esperes Barla- 
hida uj iskoláját. A kicsiny gyüle
kezet hitbuzgóságára elég megemlí
teni, hogy a 13—15 tagból álló nő- 
egvesület 562 K adománnyal oltárt 
és szószéket szerzett az iskolának.

Jánosháza ünnepe. Október 8.-án 
a jánosházni leánygyülekezet ünnepet 
ült. Varga Gyula esperes ekkor avatta 
fel iskoláját. Kétszáz éves halottaiból 
ébredt fel a gyülekezet. Hosszas hall
gatás után újra hangzik népünk felé 
az evangéliom. A szép ünnepségen 
résztvettek dr. Ostffy Lajos, Remete 
Dénes, Bárdossy Imre, László Dezső 
gyűl. felügyelők s a tanítói karból 
számosán. Az iskola céljaira ugyan
ekkor adakoztak: dr. Ostffy Lajos 
országgyül. képviselő 100 koronát, 
dr. Ostffy Lajosné 10 kor., Vidos 
József 20 kor., Nagy Dénes 20 kor., 
Remete Dénes 20 kor., Jánosháza és 
Vidéki Takarékpénztár 100 kor., Já- 
nosházi Takarékpénztár 50 kor.

Orgonaavatás. Lélekemelő ünnepe 
voit a somogymegyei Nagybábony 
gyülekezetnek. Ekkor avatta fel Bándy 
Miklós lelkész a gyülekezet új, díszes 
orgonáját, mely 2750 koronába ke
rült. Az összeg felét közadakozással 
ad’ák lösszé a buzgó hivek. A jó 
Isten áldja meg a hívek buzgóságát 
s vezesse őket újabb alkotásokra.

Uj iskola, új tanitó. Kettős ünnepe 
volt a vásárosmiskei gyülekezet
nek. Varga Gyula esperes ekkor 
avatta fel új iskoláját, Szabó Sámuel 
lelkész pedig ekkor iktatta hivatalába 
új tanitóját. A lélekemelő ünnepen a 
hívek százain kívül dr. Berzsenyi 
Jenő egyházmegyei felügyelő, dr. 
Osiffy Lajos országgyűlési képviselő, 
a helybeli és gércei róm. kath. plé
bánosok is résztvettek. Az ünneplők 
ez alkalommal is nagy áldozatkész
séggel adakoztak áz iskola céljaira.

HARANGSZÓ.

Az uj énekeskönyv 3-dik kiadása.
Rövid négy hónap alatt az uj énekes
könyvet immár 3-dik kiadásban nyomat
ják Budapesten. Mindegyik 5—5000 
példányban jelent meg. Az uj kiadás 
a tábláján kisebb kereszttel vagy 
kehellyel ,vagy ezek nélkül is kapható 
lesz, amint a hivek kívánják. Ez a 
nagy kelendőség is mutatja, hogy az 
uj könyvre valóban nagy szükség 
van és mulasztás lett volna vele még 
tovább várni. Több helyen maguk a 
hívek sürgetik a lelkészt, fogadják el 
az uj énekeskönyvet. A cclldömölki 
gyülekezet 1200, a körmendi 600 
példányban rendelte meg. Befogadta 
Vassimonyi is. Sopronban a gyüle
kezet és iskolák már szeptember óta 
ezt használják. Kevés evangélikus 
könyv ért ilyen rövid idő alatt ennyi 
kiadást.

Itthonról.
Az emberszeretet diplomája. A bel

ügyminiszter a gyermekvédelem fej
lesztésének érdekében elhatározta, 
hogy mindazokat a családfőket kitün
teti, a kik az állam részéről rájuk 
bízott elhagyott gyermekeknek példá
san gondját viselték és hasznos tag
jaivá nevelték az államnak. A kitün
tetés díszes oklevél lesz, a melyet 
gyönyörű rajz ékesít. Az oklevél szö
vege a következő:

Az örök emberszeretet igaz munkása, a ki 
az elhagyott gyermeknek gondját fölveszi. Te 
fölvetted az állami gyermekvédelem kötelékébe 
tartozó gyermeknek gondját a Szeretet nevében. 
És nevelted családi tűzhelyednél, hogy munkás 
és boldog ember legyen. Én pediglen, Magyar- 
ország belügyminisztere, köszönettel és elis
meréssel adózom neked ezért a jóságos csele
kedetért. Áldás legyen rajtad és háznépeden.

Az oklevelet karácsonyra küldik 
széjjel az ország minden részébe.

Az ital áldozata. Egy igazi regény 
az élet nagy könyvéből. Óbudán la
kott Ingl Lajos és családja. Az ember 
azelőtt munkaszerető asztalosember 
volt. Szépen keresett, úgy hogy volt 
házuk, földjük. Egyszerre csak ivás- 
nak adta magát. Ettől kezdve fokról 
fokra sülyedt. Lassanként eldorbé- 
szolta vagyonukat, elhanyagolta és 
tönkretette mesterségét. Az asszony 
lett a család eltartója, zöldséget árult, 
úgy nevelte gyermekeit. Az ember 
nem is dolgozott, hanem mindennap 
a korcsmákat járta s a feleségét 
ütötte-verte, hogy adjon neki pénzt. 
Most is igy volt. De az asszony el
rejtette előle a házbérre félrerakott 
pénzt. Az ember annál jobban verte. 
Ekkor jött haza a fia. Mikor meglátta 
siró édesanyját, elővette revolverét s 
agyonlőtte az apját.

9. oldal.

A honvágy őrültje. Szomorú hirt 
hozott a táviró Szegedre. Benderi 
Andrásnénak leánya, ki Amerikába 
kivándorolt, megőrült. Már az első 
hónapban honvágytól epedő sorokat 
írt haza. Bár folyton több keresetre 
tett ott szert, mégis egyre szomorúbb 
leveleket irt. Utolsó leveléből édes
anyja megállapította, hogy leánya el
veszítette a lelke egyensúlyát, mert 
egymásután százszor is leírta: Add 
Istenem, hogy mégegyszer visszake
rüljek. Szegény visszakerült ugyan, 
de az elméje egészen elborult.

A kártya áldozata. SzuhI János 
zentai gépész nyolcszáz koronát ve
szített kártyán. Bánatában fölakasz
totta magát. Feleségéhez intézett bú
csúlevelében azt írja, hogy az olyan 
ember, a ki ennyi pénzt eljátszik, 
nem méltó olyan jó asszonyra, mint 
a felesége.

A babona. Hosszúaszó községben 
hetek óta pusztít a tyuk-kolera. A 
szegény oláhemberek lakta községben 
babonának vélték a tyúkok elhullását 
és csakhamar boszorkányt is találtak 
Téglás Mari kártyavető cigányasszony 
személyében. Egyik este a falu apraja- 
nagyja a cigányasszony viskójához 
vonult és felgyújtották. A cigányasz- 
szony bentégett a viskóban. Íme hova 
vezet, ha a vallás a babonának helyt ád.

Az ország dolgáról.

A képviselöház még mindig a véd
erőtörvényjavaslatot tárgyalja. Né
hány ellenzéki felszólaláson kívül 
névszerinti szavazások töltötték ki az 
üléseket. Egy jelentős eseménye 
mégis volt az elmúlt hétnek: Lu
kács pénzügyminiszter hosszabb be
szédet mondott és benyújtotta a jö
vő évi költségvetést. E szerint 1912- 
ben a rendes kiadások 80 és fél 
miilóival, a bevételek 123 és fél 
millióval emelkednek, úgy hogy 45 
millió kor. bevétel többletre van ki
látás.

Béketárgyalások. A képviselőház 
üléséről a figyelem teljesen azok felé 
a béketárgyalások felé terelődött, 
melyet Berzeviczy házelnök indított 
meg. Berzeviczy látva, hogy a tár
gyalások teljesen elakadtak, mindent 
elkövet, hogy a parlament munka- 
képességét visszaállítsa. Kezdetben az 
ellenzéki pártok vezéreivel tárgyalt, 
majd sikerült kivinnie, hogy az el
lenzék együttesen állapítsa meg a 
követeléseit. Hir, szerint a kormány 
azt szeretné, ha egészében elfogad
nák a védőerőjavaslatot s a részle-
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teknél ő hajlandó lenne bizonyos 
engedményeket adni. A Kossuth párt 
a nemzeti engedmények előzetes biz
tosítását követeli. A Justh párt azon
ban csak akkor lenne hajlandó az 
obstruálást abbahagyni, ha a ka
tonai javaslatot levenné a napirend
ről a kormány s beterjesztené az álta
lános választójogról szóló javaslatot. 
Ha azután ez megvan, akkor fel kell 
oszlatni a házat s az új parlament 
határozzon a katonai javaslatokról. 
A közel jövő majd megmutatja, hogy 
ezeket a különböző követeléseket 
hogyan lehet összeegyeztetni.

A nagyvilágból.

A háború. Az olasz és török há
ború még mindig tart. Más nemzetek 
közbelépése nem használt semmitse. 
Az olaszok bombázással bevették 
Tripolisz városát és bevonultak a 
tartományba. A török lakosság és 
katonaság az ország benső részébe 
húzódott, de itt néhány elkeseredett 
küzdelem volt az olasz és a török 
csapatok közt. De azért még mindig 
lehet remélni, hogy helyreáll a béke. 
De az is igaz, hogy éppen úgy

könnyen fejlődhetik belőle egy nagy 
európai kavarodás. Érdekes például, 
hogy a magyar tengerészeket, kiket 
október 1-én kellett volna elbocsá
tani, még mindig bentarlják. Állítólag 
a hadihajók is mind készenlétben 
vannak.

Sortüz egy fegyházban. Romániá
ban a dosztanovi fegyházban az éle
tük fogytáig kényszermunkára ítélt 
fegyencek föllázadtak. Három katonát 
elfogtak és kijelentették, hogy meg
ölik őket, ha az igazgatóság nem 
teljesíti kívánságaikat. A mikor az 
igazgató ezt megtenni vonakodott, 
elpusztították az összes bútort és 
megölték a három katonát. Katona
ságot hívtak, a mely többször sor- 
tüzet adott. Tizennyolc fenyenc meg
halt és hatvanhárom súlyosan meg
sebesült.

Forgószél és földrengés. Ameriká
ban, Észak-Karolinában nagy föld
rengés volt. Hatszáz ember elpusz
tult. Ortiz és Gujamasz városok tel
jesen elpusztultak.

Bányaszerencsétlenség. Franciaor
szágban, Saint- Etienten a szénbányá
ban tűz támadt, melynek folytán 
bányalégrobbanás történt. Húsz mun
kás életét vesztette.

A Harangszó perselye.

Sajtóalapra adakoztak: Eddig be
folyt : 322 kor. 54 fillér. Vönöcki 
gyülekezet 2 kor, Varga Gyula es
peres 1 kor., Agner Pál Sajgószőlő- 
telep 2 kor. Összesen 327 K 54 fill.

Harangszó céljaira: Schréter Károly 
Dombóvár 1 kor., dr. Schreiner Kál
mán gyülk. felügy. Sopron 3'40 kor.

Rimakokovának adakoztak: Eddigi 
gyűjtés 29 korona 20 filllér. Görög 
Lajos szemlész Tapolca 2 kor., özv. 
Görög Lajosné Tapolca 1 kor., Ber- 
tesch János pénzügyőri fővigyázó 1 
kor, Mesterházy Ilona Rempehollós 
20 fillér, Gulyás István Vincefő 50 
fül., N. N. Győr 2 kor. Összesen 35 
kor. 90 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Isten!

Gabonaárak.
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, okt. hó 26.-án.

Búza 22.40, Rozs 18.80, Árpa 18.—, Zab 
18.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

IArany érem.
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Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg
újabb találmányú s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is- |  
métlö verésre. I  

Toronyóráim |  
teljesen vert |

vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman * 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi
toronyórák pontos Kijavítását és átalakítását több évi jótállás mellett.
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G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y É

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés.

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o - r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wölfisch Béla villamOzema könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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TTÜ, L L  A 6  O S KT E P t  A F.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól

októberig minden második vasárnap. -----------------
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 

Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  é s  m indennem ű m eg

keresések  a szerkesztőség  c ím ére Körmendre (Vasv&rmegye) kü ldendők . E lőfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

Fohászok.
Áldj meg, Uram, Oly lélekkel, 
Akaratod hogy megértsem:
Békén éljek mindenekkel, 
Embertársam meg ne sértsem.
Ha ki bánt is, a sérelmet 
Tiszta szívvel megbocsássam.
A gonoszt meg jóval győzzem,
Aki átkoz, azt is áldjam. Ámen.

*
Uram, buzgón kérlek,
Lelked erősítsen;
Bűntől őrizkedni,
Rajt’ győzni segítsen.
S ha éltem világa 
Majd itt lenn kilobban,
Adj részt jobbod felől 
Örök országodban. Ámen.

Szalay Mihály.

A földművelő munkája.
A hitteljes várakozás, a remény

teli megadás érzete uralkodó vonás 
a földművesben. Foglalkozása, mun
kaköre az, mely eltölti őt hittel, 
reménnyel. Mig egyéb foglalkozású 
embereket a türelmetlen lázas siet
ség jellemez, addig a földművelőt a 
türelem, a megfontoltság, higgadtság, 
mint jó barátok, hűséges társak ki
sérik. Ezek állandó kísérői gondolko

zásban, beszédben, cselekvésben egy
aránt.

Az ős hajdan korban, — melyről 
Írott emlékek nem, hanem csak egyes 
eszközök beszélnek, melyeket az ak
kori ember használt, — rendszeres 
foglalkozást nem űztek. Az erdő vad
ját puszta kézzel vagy bottal, ké
sőbb kőbaltával leütötte; húsa szol
gált élelmére, bőre ruházatul. A föld
művelés volt az ember legősibb, 
rendszeres foglalkozásai Az ide-oda 
vándorló, barmaikat legeltető népek 
kezdtek lassan-lassan állandó lakó
helyekre letelepülni. Bizonyára fa
ekével, — mint napjainkban is még 
egyes népeknél szokásban van, hova 
a kultúra el nem jutott, — lazították 
meg a föld göröngyeit. — Termé
szetes, hogy a családi élet első 
nyomait a földművelő életmóddal kap
csolatban kell keresnünk. A családi 
kötelékek sokkal szorosabbakká, erő
sebbekké lőnek, mint a vándorló- 
népeknél/ Több család egyesülése, 
egy állandó lakóhelyhez való ragasz
kodása, közös fő : vezér alatt való 
csoportosulása, az ettől való függés
érzés folytán támadtak a törzsek. Az 
emberiség fejlődésének, előbbre jutá
sának alapját a földművelésben talál
juk meg. A földművelő népek erköl
csei, hajlamai szelídültek, — kedv
teléseik, szórakozásaik nemesebbekké

lettek. A rendszeres munka által ki
alakult a tulajdon, a vagyon megszer
zése, az enyém s tied közt való 
külömbség s ebből kifolyólag a tulaj
don tiszteletben tartása: a tulajdon 
szentsége.

így lett a földművelés a családi 
élet alapköveinek lerakója, az erköl- 
csiség, tökéletesbülés fejlesztője, ápo
lója, a társas együttélés eszközlése 
által a társadalmi, állami élet első 
lépcsője.

Az emberiség fenntartásában min
denkor elsőrangú tényezőként szere
pelt és fog szerepelni a földművelés. 
Igaz, hogy az emberi tudomány, ipar 
sok csodálatos eredményt, alkotást 
mutat fel, mégis a föld terméke 
szabályozza mindennek értékét. A 
mindennapi kenyér egyaránt szüksé
ges és fontos fejedelemnek és kol
dusnak.

Nyári reggelen, midőn a nap arany
sugarai elűzik az éjszaka homályát, 
setétségét, fényes, ragyogó derű öm
lik szét a réteken, felkél ezer és ezer 
énekes madár, vidám csattogással 
munkakedvet, jól eső érzést önt az 
üdítő álomból felébredő földművesbe. 
Megérti a természet dalnokainak sza
vát, vallásos keble kiérzi abból a 
hálaadásnak égbetörő hangját. Foly
tonos figyelemmel kiséri a természeti 
tüneményeket. Napról-napra figyeli a

f
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mező fejlődését és mindig keblébe 
lopódzik az isteni hatalom, az isteni 
mindenhatóság érzete, melynek cso
dás voltát szemléli a kis magnak telt 
kalászszá való tejléséig. Békességgel 
várja a föld drága gyümölcsét, mely 
fáradságának jutalma. A zsoltáriróval 
zengi: Áldjátok az Urat, mert jó és 
mindörökké megmarad az ő irgalmas
sága. (106 Zsolt 1).

Mikor a magot elhinti, mennyi 
gond, aggodalom környezi lelkét 1 
Míg az felnő, megerősödik, ezer és 
ezer veszély érheti. De él keblében 
a bizodalom, a félelem nélkül való 
reménység az Úr gondviselésében. 
Ez a hit legyőzi a félelmet meg
szünteti az aggodalmat, bensejében 
megszólal a biztató hang : Nem hagy
lak el téged és nem távozom el te 
tőled. (Zsid. lev 13, 5. v.)

Minden ember felfogásán gondol
kozásmódján meglátszik azon foglal
kozás nyoma, melyet üz. A föld
művelő folytonos szemmel kísérője 
az isteni hatalomnak, gondviselésnek, 
mely a természet életében folyik. A 
vallásos lelkűiét legyen elidegeníthet- 
len tulajdonává. A mély vallásosság, 
mely elömlik a szavakon, megérez
hető a gondolkodásmódon, mely a 
cselekedeteknek állandó kísérője, éke
sítse a földmívelőt. Gyermekkorától 
őszbeboruló aggkoráig a természet 
temploma lakóhelye. A madárdal 
örvendezteti, lelkesíti. — Míg a hiva
talnok, iparos négy fal között végzi 
munkáját egy nap, mint másikon, 
addig ő Isten szabad ege alatt mun
kál. S bár a toll könnyebb munka
eszköznek látszik, mint az ásó, mégis 
a toll munkásainak legtöbbször előbb 
lankad erejük. Ha vallásos lélek lako
zik benne, a megelégedettség nem 
hagyja el házát. Az Úr ad korai és 
késői erőt, megáztatja a föld baráz
dáit, megtermékenyíti hantjait.

A reménység biztatón, bátorítóan 
beszél hozzá. Nem csügged el, ha 
egyik vagy másik év nem váltja be 
várakozását, mert tudja, hogy a hű 
munkást fáradozásainak jutalma el 
nem hagyja. A költő énekét hangoz
tatja, midőn szűkösebb az esztendő, 
ha egyben, másban csalódik:

„Földi ember kevéssel beéri,
Vágyait ha kevesebbre méri.“

(Arany)
A hálaadás megszentelő érzelmé

ről el nem felejtkezik a buzgó föld
műves. Tudja, hogy aki hálát ad az 
elvett jókért, méltó az arra. Az Ur 
adja az erőt, képességet; Isten ke
gyelme által vagyunk, amik vagyunk.

A hálás szívű ember tud igazán

méltóképpen élni az Ur adományai
val. Nem fecséreli e l; nem lesz rideg, 
zárkózott, ki mások bajai iránt érzé
ketlen ; gondol a jövőre, előrelátó.

Hálával veszi a mindennapi ke
nyeret. Legyetek hálásak mindenek
ben, mert ez az Isten akarata ti ben
netek (I. Thess. 5, 18.) Minden jóknak 
forrása az Isten. Ha emberek részé
ről jövő jóságot tapasztalunk is, mé
gis Istentől nyerjük azt az ő akarata 
és rendelése folytán. (Dr. Luther M.)

Isteni mesterünk hálaadó volt, él
tének minden idejében. Tőle vegyen 
példát a buzgó földműves, midőn 
munkáját bevégzi s öröm honol szí
vében látva fáradozása jutalmát. B ízó 
hittel rendületlen reménységgel mun
kálkodjék s elégedjék meg a jelen
valókkal. Küldje háláját Istenhez s 
vesse reménységét Istenben.

Jakab Iván
ev. lelkész.

„Valaki vallást te sz  én r ó la m ...“
Réges-régóta él a nép ajkán az 

alább elmondandó történet, melyet 
egy lelkipásztor az 1721-ik évben 
beszélt el híveinek. E történet apáról 
fiúra szállt s most én is elmondom 
lelki épüléstekre s hitetetek megerő- I 
sítésére.

Abban az időben a törökök uralma 
alatt nyögött édes magyar hazánk s 
a török félhold uralkodott Magyar- 
ország egy nagy részén. De már a 
törökök dicsősége s a félhold ragyo
gása is halványulni kezdett. Sza- 
vojai Eugén a nagy hadvezér egy
másután aratta a fényes győzelme
ket a vad pogány törökök fölött. 
Történetünk az 1717-iki belgrádi győ
zedelmes csata idejéből való, amiko
ron is Belgrád várát sikerült vissza
hódítani a pogányoktól.

Egy bátor, gazdag nemes kardot 
fogott hazája védelmére. Két lová
szával elment Belgrádba. Egyik szol
gája éppen akkor esett el, midőn 
veszélyben forgó urát élete feláldo
zásával a törökök kezéből szerencsé
sen kimentette. A következő vad tu
sában holtan esett össze maga a 
bátor nemes is. Életben maradt hű 
szolgája: Paas Péter, jó urának el
vesztése fölötti mély fájdalmában a 
futva menekülő törököket üldözőbe 
vette. De nem volt elég óvatos, úgy 
hogy jó távol a várostól a menekülő 
törökök körülfogták és magukkal 
hurcolták. Lófarkához kötötték, az
után egy török felült a lóra s a fo
golynak meztelenül és mezítláb kel

lett a ló után szaladnia. Késő este 
egy erdőbe értek s ott megállapod
tak. Tanakodni kezdtek, hogy a bá
tor keresztyén foglyot, ki a csatában 
oly sok török társuknak életét kiol
totta, micsoda kínzással végezzék ki. 
Végre határoztak. Először is két bo
tot keresztalakjára egymásra fektettek, 
azután leköpdösték a keresztet, majd 
kínzással arra akarták kényszeríteni 
a foglyot, hogy ő is gyalázza meg 
a keresztet. A fogoly azonban ezt 
nemcsak hogy meg nem cselekedte, 
hanem — miután kezeiről és lábai
ról a bilincset leoldották, — azokat, 
kik a keresztre köptek, irgalmatlanul 
ütlegelni kezdte. Újra bilincsbe ver
ték. Majd késsel és tőrrel kezdték 
szurkálni, kényszerítve a kereszt le- 
köpésére s miután ez sem használt, 
kezénél fogva feje fölött egy egy 
fához szegezték s megkorbácsolták. 
Mondd ezt a nevet: „Mohamed“, 
kiabálták körűié. De a fogoly mindig 
ezt a nevet kiáltotta: Jézus Krisztus. 
Ekkor elhatározták, hogy tűzbe állít
ják s így kényszerítik Krisztus meg
tagadására s ha mégsem teszi, úgy 
pusztuljon el lassú tűzhalállal. Midőn 
a szerencsétlen fogoly látta, hogy a 
halála közel van, buzgón elimádkozta 
a Miatyánkot és a Hiszek-egyet. Az 
Úr meghallotta s szívébe nyugalmas 
és édes békességet öntött, hogy még 
gyilkosaiért is imádkozott, miként az 
Úr a keresztfán és István vértanú a 
reáhulló kőzápor között. S alig, hogy 
az ima szavait elrebegték ajkai, oly 
mennyei öröm és édes érzet szállta 
meg szívét, hogy nem tudta magát 
visszatartani s buzgó szívvel és áhi- 
tatos lélekkel erőteljes hangon éne
kelni kezdte a fenséges böjti éneket :

„Krisztus! ártatlan bárány,
Ki miértünk meghaltál 
Nagy engedelmes voltál 
A rettenetes kínban,
Bűneinket viselvén,
Minket megváltottál,
Irgalmazz nekünk,
Óh Jézus, óh Jézus!“

Ép a harmadik vers eme szavait 
énekelte:

„Adj békességet 
Oh Jézus, oh Jézus !“

midőn az erdő szélén egyszerre csak 
trombita harsona zendült. Keresztyén 
lovaskatonák törtek rájuk, villogtak, 
csattogtak a kardok s a következő 
pillanatban a törökök vad futással 
menekültek. A keresztyén katonák 
megborzadva látták fához szegezett 
fogoly társukat. Kiszabadították ret
tenetes helyzetéből s a megkínzott 
férfi eszméletlenül roskadt karjaikba.
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Csak mikor már sebeit bekötözték, 
megmosogatták, tért magához. Leg
első szavai ezek voltak: „Ugyan
mondjátok csak, hogyan vezérelt ide 
Isten benneteket ép az utolsó pilla
natban?“ A válasz ez volt: „A törö
kök üldözésére küldtek ki bennünket, 
s itt az erdő mellett hallottuk éne
kelni e kedves, jól ismert éneket: 

„Krisztus! ártatlan bárány . . .“ 
Ez keresztyén, kiáltánk s rögtön 

az erdőbe rohantunk. Istennek bá
ránya szabadított meg tégedet! “

A katonák Belgrádba vitték kisza
badított társukat. Az eset a fővezér, 
Eugen herceg fülébe is eljutott. Azon
nal megparancsolta, hogy a leggon
dosabban ápolják, ő maga is többször 
meglátogatta s megdicsérte erős, val
lásos hitéért. Mivel a szolgálatra al
kalmatlanná vált, felgyógyulása után 
hazabocsátották. Tiz évig élt még 
itthon szülővárosában s élete példá
jával sokakat vezetett Krisztushoz. 
Az 1728-ik évben halt meg. Halálos 
ágyán is e szent éneket énekelte :

„ Krisztus ! ártatlan bárány,
Ki miértünk meghaltál.*

Ő valóban bátor, rettenthetlen hit
vallója volt az ő Urának, édes Üdvö
zítőjének. Bárcsak példája eszünkbe 
juttatná a komoly intést

„ Valaki vallást tesz én rólam az 
emberek előtt, én is vallást teszek ar
ról az én mennyei Atyám előtt!“ 
(Máté 10, 32.)

Rédei Károly,
evang. lelkész.

Birkózók.
Irta : Csite Károly.

Marcsa kisasszony elragadtatással 
csapta össze kis kacsóit:

— Nézze csak Feri, mily költői, 
itt künn a szabadban. Amott az a 
gulya a furulyázó pásztorlegénnyel. 
Erre távolban pedig a gyönyörű ve
tések. Mindig mondtam, hogy jöjjünk 
ki erre sétálni az unalmas városból.

— Szép, szép, — mondja kellet
lenül Perec Ferke, — de tán jó lenne 
már visszafelé fordulnunk.

— No, még addig a gulyáig men
jünk el. Úgy szeretném közelből 
látni. Aztán kiváncsi vagyok, milyen 
az a pásztorlegény ? Regényekben 
annyi dicséret van róluk irva.

— Milyen volna 1 — mondja mél
tatlankodva Perec úr, — olyan mint 
a többi paraszt. Azért bizony nem 
érdemes egy tapodtat sem előbbre 
lépni.

— De kedves Feri, az én kedve-
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mért, csak egy dobásnyira menjünk 
még.

A termetes, lomha cipészlegény 
kénytelen — kelletlen követte a regé
nyes hajlamú varrónő mennyasszo
nyát. Nem éppen lustaságból húzó
dott az előbbre meneteltől, hanem 
inkább a félelem tartotta vissza. 
Ugyanis a gulya szélén legelésző 
bikától rettegett.

— Látja Feri, milyen szép sugár 
legény 1 Csupa erő, a lelkem bojtá
rom.

— Mit, még az a hitvány paraszt 
is erős ?! Úgy vágnám földhöz, hogy 
holnapig sem bírna felkelni; — szólt 
fennhéjázó hangon a jövendőbeli ci
pészmester úr.

— Igazán ?! földhöz tudná csapni 
édes F e r i? . . .  Kedves Feri, tegye 
meg az én kedvemért, birkózzon 
vele. Mutassa meg, hogy maga kü- 
lömb legény!

A cipész-legény a nem várt for
dulattól meghökkent s megvakarta a 
feje hátulját,

— No jó, a maga kedvéért meg
teszem ; — szólt fanyar ábrázattal s 
a bojtár felé indult. Mire oda ért 
meggondolta a dolog könnyebbik ol
dalát, halkan azt mondta a bojtárnak:

— Barátom, figyeljen ide. Annak 
a kisasszonynak az a bogara támadt, 
hogy én birkózzak magával. Én ugyan 
nem ijedek meg senki fiától, de most 
még sincs kedvem az erőlködéshez, 
azért egy kis huza-vona után majd 
hagyja magát földhöz ütni. Adok érte 
egy koronát.

A jóképű, barna piros legény meg- 
sodorintotta bajuszát s azt vála
szolta :

Azt elhiszem, hogy nincs kedve 
az úrnak az erőlködéshez. Nem azért 
hízott meg úgy, mint egy jóravaló 
koca. S annyi szent, hogy engem 
földhöz nem ütne, de egy forintért, 
Isten neki, majd úgy csinálom a dol
got, mintha az úr csapna földhöz.

— Megadom; — súgta Perec s 
ellenfele markába csúsztatta a forintot.

Összetogózkodtak. Egy kis ideig 
erre-arra húzódoztak, hajladoztak, 
mialatt mintegy kétszáz lépésnyiről 
egy piros rokolyás, bogárszemü kis 
leány sietett feléjük s azián csengő 
hangon kiáltott a bojtárnak:

— Andris, vigyázz 1 Aztán legény 
légy a talpadon 1

A bojtár legény feltekintett az is
merős hangra. Oh, hogy ragyogott 
az a bogárszem a boldogságtól! . . .

— Itt a pénze, uram, nem kell. 
Birkózzunk igazán! — szólt ellen
feléhez s annak zsebébe eresztette a
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forintot. S a következő pillanatban 
úgy földhöz csapta Perec Ferkét, 
hogy akkorát zuhant szegény feje, 
mint egy krumplis zsák.

Egy kétségbeesett sikoly és egy 
boldog kacagás hangzott a pusztai 
csendben.

Vájjon melyik leány sikoltott s 
melyik kacagott ? . .  .

Luther római útja.
Mindjobban közeledik a reformáció 

négyszázados évfordulója. Meg is 
indult már a mozgalom, a készülő
dés annak méltó megünnepléséhez. 
E készülődésben egymásután vonul
nak fel nagy Lutherünk életéből ama 
jelentősebb eseményeknek a négy
százados évfordulói, melyek a refor
mációt előkészítették. Annak a néhány 
év múlva bekövetkező világraszóló 
jubiláris ünnepségnek előkészülete- 
képen illő ezen évfordulati esemé
nyekről is alkalomadtán pár szóval 
megemlékeznünk.

Az idei év szintén alkalmat ad 
ilyen emlékezésre, amennyiben négy
századik évfordulója ez Luther nagy
jelentőségű római útjának. 1511 őszén 
indult ugyanis Luther szerzete ügyé
ben és megbízásából egy szerzetes
társával Wittenbergből Rómába. Gya
log tette meg a hosszú, fárasztó 
útat. A zarándoklásnak fáradalmait 
csak az a tudat enyhítette, hogy rég 
óhajtott vágya teljesülésbe megy: 
megláthatja a szent várost. Ha csüg
gedett, ez bátorította ; ha meglankadt, 
ez öntött tagjaiba új erőt s kitartást. 
Olyan lehetett ez az út reá nézve, 
mint Izrael népére a pusztai vándor
lás : nehéz, viszontagságos, de amely 
végre is az ígéret földjére, Kánaánba 
vezet. Ez a Kánaán az ő hite és re
ménye szerint — Róma volt.

Mikor a távolból megpillantja a hét 
halmon épült városnak tornyait, mint 
hajdan Mózes az égő csipkebokor 
előtt, arcra esik Luther s így kiált 
fel magasztos áhítatában: „Üdvöz- 
légy szent Róma 1 Azután buzgó 
imában ad hálát Istenének, hogy 
láthatják szemei Krisztus helytartó
jának székvárosát. A kegyes Simeon 
szívét alig tölté el nagyobb boldog
ság, mikor a gyermek Jézust meg
látta és karjaira vette, mint Lutherét 
e percben. Hiszen ő is olyas valamit 
várt — legalább földi értelemben — 
Rómától, mint Simeon attól a kis 
csecsemőtől; az emberiségnek boldo- 
gítását, a hánykódó és bűntől felzak
latott léleknek csöndes megnyugvá
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sát. A római pápában egy második 
Péter apostolt vélt, aki minden tekin
tetben méltó arra a megtisztelő névre: 
Krisztus helytartója. Oh mennyire 
csalódott! Milyen keservesen !

Beérve a városba, nem érdekel
ték annak régiségei, történelmi neve
zetességű emlékei és gazdag mű
kincsei, útját egyenesen a templomok 
felé vette. Istent kereső és áhító lelke 
az Isten házába vonzotta. S itt érte 
az első csalódás. Sajgó, bűntudattól 
vérző szívére gyógyirt keresett s tőr
szúrást kapott. Az egyes templomo
kat sorra járva megbotránkozással 
látta, hogy a legtöbb pap Rómában 
mily gépiesen és könnyelműséggel 
végzi a „szent misét.“

Megtörtént pl. hogy mig az egyik 
oltárnál ő maga a legnagyobb áhí
tattal és buzgósággal misézett, a má
sik oltárnál miséző pap (a nagyobb 
katholikus templomokban ugyanis 
több oltár van, úgy, hogy egyszerre 
több pap is misézhet) latin nyelven, 
hogy a jelenlévő zarándokok ne ért
sék, átszólt hozzája: „ Küldd el már 
azt a gyermeket — t. i. Jézust — anyjá
hoz.“ Ami más szóval körülbelül any- 
nyit tesz: Fogd kurtábbra, fejezd be 
már azt a misét. A misén résztvevő 
s latinul mit sem tudó idegenek azt 
hitték, hogy az is hozzátartozik a mise
formához s halkan tovább mormolták 
olvasójukon imáikat; de Luther egész 
lelkében megrendült az istentisztelet
nek e megszentségtelenítésén és ki
gúnyolásán. Mikor a villám lecsapott 
mellette s agyonütötte egyik jó barát
ját, talán nem hatotta, nem rázta meg 
annyira, mint ez az eset.

Róma egyik nagy nevezetessége volt 
az úgynevezett Pilátuslépcső, melyről a 
monda azt tartá, hogy az Jeruzsálem 
azon főpapi épületéből került oda, mely
ben Krisztus Urunkat elítélték A pápa 
annak, ki vezekelve térden kúszik tel a 
lépcső tetejére, bűnbocsánatot Ígért. 
Luther, hogy bűnbocsánatot nyerjen, 
maga is térden csúszott föl s alá a lép
csőn. De mig e külsőségben kereste 
bűneinek bocsánatát, egyszerre csak 
mintha menydörgésszerü szózatot hal
lana az égből: „Az igaz ember hitből 
éli“ Ebben a pillanatban úgy érezte, 
mintha a mennyei világosság napja 
kelt volna föl lelkében. Belátta, hogy 
az egyház megcsontosodott üres for
maságai, önkínzó vezeklései nem ad
ják meg a léleknek nyugalmát. Hogy 
a bűnbocsánatnak forrása nem a test 
sanyargatásában, hanem a léleknek 
Istent átötelő hitében rejlik.

De látott, tapasztalt még egyebet 
is I Látta a pápát, kit annyira óhaj

tott látni. Azonban e látás által egé
szen más képet nyert, mint aminőt 
várt, mint aminőt róla képzeletében 
előre megalkotott.

II. Gyula ült ekkor a pápai szék
ben, aki azonban nem az egyház 
vezetésében és kormányzásában, ha
nem a hadviselésben találta minden 
örömét. Ennek harcias alakja, amint 
végig lovagolt szilaj ménjén fulaj- 
tárai kíséretében, szemkápráztató fény 
és harsona-szó között Róma utcáin,* 
éppen nem kedvező benyomást tett 
az egyszerű szőrcsuhás barátra. Lá
bai az ámulattól szinte gyökeret ver
tek. S mig nézte azt a hihetetlen 
pompát és világias fényűzést, köze
pette a Krisztusnak helytartóját, — 
lelki szemei előtt egy másik kép ele
venedett m eg: a názárethi Jézusnak 
a képe, amint szamár hátán alázato
san közeledett egykor Jeruzsálemhez. 
Óh micsoda éles ellentét I Mennyivel 
több, nagyobb akar lenni a szolga 
az ő Uránál!

Ily tapasztalatokat szerzett Luther 
Rómában. Nem felelt az meg vára
kozásainak. Kezdte belátni, hogy igaz 
az a mondás: „Minél közelebb Róma, 
annál távolabb az Isten.“ Csaló
dottan, lelkében mély bánattal és 
keserűséggel tért vissza Wittenbergbe. 
De amily szegénynek találta Rómát 
a lelkiekben, annyival gazdagodott ott 
nyert tapasztalatai által ő. Maga 
mondotta később: „Nem adnám száz
ezer forintért, hogy Rómát is láttam 
és tapasztalhattam, hogy a pápa és 
püspökök a világot kegyes hite miatt 
miként teszik csúffá.“

Még ekkor ugyan nem merült fel 
Luther lelkében a Rómától való el
szakadás gondolata. De mégis ez a 
római út adta annak az első erősebb 
lökést. Ez volt az első szikra, mely 
ettől kezdve majd szunnyadva, majd 
lobogva, de mindig ott égett szívé
ben, mignem aztán hat esztendő 
múlva kicsapott onnan a lángja, hogy 
bevilágítsa és egy második pünkösdi 
tűzlángként újjászülje az egész világot.

Kiss Samu.

Szent Péter szalonnája.
Egyszer hajdanában, mikor? az ég tudja, 
Péter széttekint a mennyei hajlékba.’ 
Véletlen betéved az éléskamrába,
Hol sódar, szalonna, szép sorrendben álla. 
Meglát egy szép füstölt, paprikás szalonnát, 
Debrecen sem látta talán annak mássát. 
Késéhez nyúl önként, szinte folyik nyála 
A mosolygó piros füstölt szalonnára.
„Nem úgy fiam Péter, hangzik az Ur szava, 
Ebből csak az vághat, kinek nincs panasza; 
Ez pedig te rólad éppenséggel nem áll,
Ki csak nem régen is földre kacsintgattál.“

Félre fordul Péter, szemlesütve ballag, 
Elevent találtak az elmondott szavak 
Ámde, hamarosan az Ur egyet gondol, 
Visszainti Pétert a megkezdett útról.
„Nem bánom különben, hogyha az a vágyód 
Meglátni ismét az elhagyott világot, 
Elbocsátlak, s melyet magam is rég láttam, 
Tekints körül egyet szép Magyarországon. 
S mivel mind azt hallom, székébe hosszába, 
A magyar nem boldog, fogytán szalonnája, 
Melyre te fogad is olyan igen vásott: 
Akaszd le azt a szép pirosló hasábot.
Vidd magaddal, ámde abból csak az szelhet 
Akinek napjai panasz nélkül telnek.“
A szalonnát Péter kicsinyéivé nézi.
„Ha elfogy mit tegyek ? az Úrtól azt kérdi.“ 
„Fejed — édes szolgám — soh’se fájjon abba, 
Rendben a szénája, ki magát rám hagyja. 
Te csak indulj látni országot világot,
Mi lesz? várj békével, röviden meglátod.“

Felölti hát Péter az úti ruháját 
Botvégre akasztja piros szalonnáját 
Elindul, s mire lent pitymallani kezdett,
A különös vándor Budapesten termett. 
Elámulva nézi a sok szép palotát 
„No, szétszedik tüstént itt a szép szalonnát.“ 
Kert övezte dombon áll egy fényes kastély, 
Száz ablakkal ragyog most, mikor a nap kél. 
Régi szép meséknek kacsalábu vára 
Jut eszébe, midőn Péter ezt meglátja.
„Hej! — sóhajt—ki ezen tündérkastélyt lakja, 
Annak csak nem lehet bánata, panasza.“ 
Bekopogtat. Szabad! hangzik onnan belül 
S az ország Urával Péter szembe kerül. 
Szemvakítva csillog koronája gyöngye,
Még inkább szemének búbánatos könnye. 
De felolvad könnye, mosoly jön arcára, 
Hogy szemébe ötlik Péter szalonnája. 
Étien, szomjan várta, hogy rest cselédsége 
Végre megmozduljon, a nap felkeltére.
E megtépett vándort tán az Isten küldte, 
Hogy felkent királya éhségét elűzze.
Már már kezét nyújtja, de Péter megálla, 
S kérdő szemmel néz a koronás királyra. 
„Ha számmal nem véttek, Uram, jó királyom, 
Jött-e már ki panasz parancsoló szádon ? 
„Panasz!? óh ha én azt számba tudnám venni 
Mily sokszor láttak már e falak könnyezni! 
Palotámnak nincs oly aranya, gyémántja, 
Hogy ne hullott volna fájó könnyem rája. 
Velem, szolgájával, biz az Ur jót tenne, 
Siralom völgyéből, ha magához venne.“ 
Gyorsan fordul Péter és már jó messze jár, 
Mire magához tér a bámuló király.
Betekint az első fényes palotába,
Melynek kapujában bundás alak álla. 
Szerencse, hogy álmos szemét törülgette, 
Úgy surrant be Péter láttatlan mögötte. 
Hát amint felballag s lapul egy fülkébe, 
Hangos jajveszéklés, sirás hat fülébe. 
Tovább figyelmezve, hamar meg is hallja: 
Holtan hozták haza a gazdát hajnalba. 
Párbajban, — hogy miért? csak az asz-

[szony tudja.
Ellenfél golyója szivét által fúrta.
Belátta jó Péter, hogy minden hiába,
Itt sem lesz kikezdve piros szalonnája. 
Amint jött, titokban kioson a házból 
Jobb szerencse vár rá, azt gondolja máshol.
Befordul a másik, sok ablaku házba? 
Látja, hogy egy asszony az Urát tépázza. 
„Most keli haza jönni ? ilyen olyan korhely, 
Úgyan az éjszaka ismét mennyit szórt el?“ 
Ebből is elég volt,-Péter tovább állott, 
Gondolja, megnézi majd a szomszédságot. 
Ott viszont a férfi cirógatta párját,
Csak néhányat csattant, kerülték a lármát. 
Pedig -hát csekélység az asszony hibája, _ 
Felistett vigyázni szája lakatjára.
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De egyetlen férj sem nézi ezt jó szemmel, 
Gyógyítgatja a bajt ki azzal, ki ezzel.
Nem tudom használ-e? sohasem próbálom, 
Azért a receptet másnak sem ajánlom.
Búsan ballag Péter, itt is hiában járt, 
Elégedett szívre még sehol nem talált.
No, de hát csak menjünk, talán rosszul

[kezdtem,
Mit Budán nem leltem, feltalálom Pesten. 
Az ingó lánchidra félve teszi lábát,
Ilyen alkotásnak soh’sem látta párját. 
Kérdezi, szólítja majd ezt, majd meg amazt, 
Nem győzi hallgatni a sokféle panaszt. 
Ennek a hús drága, amannak a kifli, 
Háziurat, boltost alig győzik szidni. 
Cucilista szónok a gyárost mosdatja, 
Gyáros a munkással van örökös bajban. 
Lakó, házigazda, hivatalnok, szolga,
Mind azt tartja: másnak sokkal jobb a sorsa, 
jár Péter naphosszat, felvégtől alvégig, 
Piros szalonnáját bámészkodva nézik.
Lát fényes tündöklést, sok nyomorúságot, 
Mulatozást, víg zajt, festett boldogságot, 
De olyant, hol panasz ne volna az ajkon, 
— Habár betekintett ezer s ezer ajtón — 
Nem talált, sem fent a paloták fényében, 
Sem lent, a szegénység tépett öltönyében. 
Kijut a városból, nézi szalonnáját,
Biz nem látja annak legkisebb hibáját. 
„Ezt ugyan előbb is gondolhattam volna, 
Nagy fény, nagy árnyékot rajzol le a porba.“ 
Máshol keressük a csendes boldogságot, 
Hol a fény nem rajzol sötétítő árnyat,
Hol egyszerűségben, — árnyas fáktól védve 
Megelégedés közt él a falu népe.

(Folyt, köv.)

A pálinka.
A pálinka nem a modern kor talál

mánya, amint a feljegyzések mondják.
Rhares nevű perzsa orvos találta 

fel Kr. e. 1000 évvel; de ekkor nem 
erőt, élvezetet kerestek benne, hanem 
arcfesték és méreg gyanánt használ
ták. A régiek tehát jobban ismerték 
a pálinkát, — mert hisz méregnek 
tartották, — mint a mai kor fiai, kik 
ha jól érzik magukat — örömükben 
isznak s ha valami búbánat sötét 
felhője kavarog zavaros fejük felett, — 
akkor is isznak, hogy ne lássanak 
tisztán, hogy megmérgezzék gondol
kodó szerveiket, az agyvelejüket. A 
régieknek tehát igazuk van, a pálinka 
méreg, a pálinka mérgez, épúgy mint 
a foszfor vagy arzén a patkányokat, 
— csakhogy igen sokan tompult érző
képességüknél fogva ezt a mérgezést 
összetévesztik az élvezet, a testierő 
érzésével. Ez az érzésbeli csalódás 
viszi azután az emberiség nagy tö
megét arra az ingoványos, süppedő 
talajra, melyen minél beljebb hala
dunk, annál nehezebben tudunk vissza
jönni. Sokan elsülyednek egészen, 
mások csak részben.

Miből is van a pálinka ? Szeszből 
s vízből s valami szint vagy illatot 
adó anyagból. Közönségesen kétféle 
Pálinkát különböztetnek meg: jót
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vagy rosszat. Az egyik kupicánként 
drágább 1—2 krajcárral (itt még nem 
honos a fillér számítás), a másik ol
csóbb. Közös tulajdonságuk, hogy 
mindenik egyformán rossz, egyformán 
mérgező, mert mindenik a „bót“-ban, 
vagy a pincében készült. A jobb ren
desen erősebb, mert több mérgező, 
tisztátalan, pálinkaolajat tartalmazó 
szesz van benne.

A cognac se egyéb pálinkánál. 
Úri pálinka. Nem egyéb, mint a bor
ból kiválasztott szesz, de nem tartal
maz mérges pálinka kozmás olajokat, 
melyek még a szesznél is rombolóbb 
hatással vannak az emberi szervezetre.

A jó hírnévnek örvendő törköly
pálinka a bor-sajtolásnál visszamaradt 
szőlőcsutkából készül. Mivel tisztább 
szesztartalommal bir, nem olyan ve
szedelmes, mint a kereskedésbeli. — 
Készítenek pálinkát a gyümölcsökből, 
szilvából, cseresnyéből, barackból stb.

A legtöbb szeszt burgonyából, ku
koricából s gabonanemüek magvából 
állítják elő. így legolcsóbb. Az így 
nyert szeszből azután, — mely nem
csak szeszt, de más egyéb mérgező, 
izgató anyagokat is tartalmaz s ezek 
között a legártalmasabbak a kozmás- 
olajok, — készül higitás, pancs utján 
a pálinka. Ez az az ital, mely fűti a 
munkásember testét, amely lassanként 
oly általános szükség lesz, akárcsak 
a — víz.

Az emberi testben találtak 18 ele
met, — de pálinkát azt nem találtak 
benne. Ha az emberi test munkát 
végez, akkor — ugyebár — ez 
csak az emberi testben levő anya
goknak felhasználása utján nyert erő
vel lehetséges. Az így erővé, illetőleg 
munkává átalakult anyagot pótolni 
kell — táplálékkal. A táplálékban 
vannak azok az elemek, melyekből a 
test alkotva van. S mivel az emberi 
test pálinkát munkára nem használ 
fel, nem fogyaszt, következik ebből, 
hogy pálinkát nem kell pótolni, pá
linkát nem kell az emberi testnek 
visszaadni. Pálinkára tehát szüksége 
nincs az emberi testnek. Nemcsak 
felesleges anyag, hanem ártalmas is. 
Ha csak ritkán használják, gyomor
hurutnál egyéb bajt nem okoz. Ez 
is múló jelenség. Ha azonban állan
dóan élnek vele, a gyomorhurot is 
állandóvá lesz. Ennek következménye 
lesz a napról-napra fokozódó étvágy
talanság, melyből azután rossz han
gulat fakad. Zsörtölődő, veszekedő 
az ilyen ember. Semmise tetszik 
neki, senkivel sincs kibékülve, csak 
akkor és ott érzi a békés világ jóté
konyságát, amikor és ahol ihatik

15.

kedvére. Ilyenkor szeretné keblére 
ölelni az egész világot s üres szivé
nek, buta agyának érzelmeivel, gon
dolataival agyon traktálja társait. Az 
igazság nem az alkoholban van, ha
nem az emberben. Az alkohol ön
tudatlanná teszi az embert s ilyenkor 
— mint az álmodozó ember — ki
beszéli azt is, amit józan fejjel el
hallgat, mert nem tudja megitélni: mi 
van kárára vagy hasznára.

A korcsmaajtó-nyitogatót, az iszá
kost elárulja külseje. Arckifejezése 
szokatlan, visszataszító. Sokban a 
majomra emlékeztet, mert az öntu
datos emberi lélek helyett az ösz
tönök, az állatias érzékek uralják. Bőre 
kékes veres, duzzadt, különösen az 
arcon, az orrhegyén, nyelőcsőben, 
gyomorban, belekben s egyéb belső 
szervekben vérzéseket találunk bon
colásakor. Szivét vastag zsírréteg bo
rítja, az izomzata gyengült, sorvadt 
s emiatt a szív gyengébben műkö
dik, vérpangás áll be. Keze, lába, 
egész teste feldagad, vizenyős lesz. 
A vérerek elmeszesednek, keményekké 
válnak, könnyen megrepednek: guta
ütés éri. Megváltozik az idegrendszer 
állománya is : sorvad, elfajul, zsir 
lép a helyére. Bénulások, elmebajok 
a következményei. Az előbbi gondos 
gazda, békés családapa, nem gondol 
semmivel, nem törődik senkivel. Amit 
megfoghat, elissza. Családja nyomo
rog. Csak egy utón jár; azon, ame
lyik a pálinkához vezet; csak egy 
gondolata van : a pálinka. Ez az üdve, 
boldogsága, mindene. De később 
mintha mégse volna minden rend
ben, mintha a pálinka se tudná 
visszaadni keresett nyugalmát. Mintha 
üldöznék gonosz tettéért.

Kígyók, békák, patkányok látogat
ják cserébe a sok leeresztett pálin
káért. Halálthozó ellenségek közt 
látja magát; menekül, fut, ordít, de 
az üldöző rémek mindenütt nyomá
ban ; nipcs menekvés előlük, csak 
akkor, ha lemond a pálinkáról, ha 
nem iszik többé, ha összetöri még 
azt a decis üveget is, melyből inni 
szokott.

A pálinka, — mondja Seneka, — 
pillanatnyi öntudatlanságért hosszú 
ideig tartó szánom-bánommal fizet. 
Az élet úgyis oly rövid, benne a 
valódi öröm oly kevés, miért rövi
dítsük butító pálinkával s miért fosz- 
szuk meg magunkat az igazi örömök 
tiszta élvezetétől?

Dr. Kovácsics Sándor,
járási t. orvos
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A három kérdés.
Volt egyszer egy szegény pásztor- 

fiú, aki értelmes, okos feleleteiről 
messze töldön volt ismeretes. Az or
szág királya is meghallotta jóhirét és 
maga elé hivatta a pásztorfíut és igy 
szólt hozzá: „Három kérdést adok 
eléd, ha mindre meg tudsz helyesen 
felelni, gyermekemmé fogadlak és 
királyiváramban fogsz lakni“. — A 
pásztorfiu igy válaszolt: .Felséges 
király, hogyan hangzik hát az a há
rom kérdés?!“ A király mondá, — 
az első ez: „Hány csepp viz van az 
Óceánban ?“ A fiú felele: „Uram ki
rály, íorlaszoltasd el a folyók torko
latát, hogy egy csepp viz se folyhas
son a tengerbe és akkor megfogom 
olvasni, hány vízcsepp van benne“.

Most ismét mondá a király, — a 
másik kérdés: „Hány csillag van a 
mennyboltozaton “.

A fiú igy válaszolt: „Adjatok egy 
iv fehér papirt*.

Adának neki s ő sok finom pon
tocskát rajzolt a papírra és igy szólt: 
„Annyi csillag ragyog a menny bol
tozatján, mint amennyi ezen a papí
ron ; számláljátok meg“. De erre 
senki sem volt képes.

Végül igy szólt a király, — a har
madik kérdés pedig a következő: 
„Hány perc az örökkévalóság?“

A fiú felelt: „Messze innét van egy 
gyémánthegy, melynek egy órányi 
idő a magassága, ugyanannyi a szé

lessége és hosszúsága; ide eljön min
den száz évben egy madár s meg- 
élesiti csőrét rajta és ha majd a ma
dár az egész hegyet ily módon el
koptatja, akkor lejár az örökkévaló
ság első másodperce 1 “

Legyünk bármilyen műveltek és 
okosok, Isten munkáit a teremtés 
műveit teljesen meg nem érthetjük, 
véges értelmünkkel fel nem foghat
juk Isten alkotásait. Azért ne kutas
suk azon dolgokat, melyeket szent 
bölcsesége előttünk eltakart. 

Németből fordította
Pulay Vilma.

Szem elvények.
„A Szentirás sok szép mondásának magya
rázatából, melyeket Luther olykor Bibliáiba 

irt.“
1. A Biblia olyan, mint egy sűrű 

erdő, nincs benne fa, melyen nem 
kopogtattam s kérdeztem volna: 
mi ez ? — Meg kell hát az írás 
minden szava mellett állni és azt 
mondani, amit Izrael fiai, midőn a 
mannát meglátták: Man-hu, manna 
ez! (2. Móz. 16., 15.).

Az egész írásban semmi sincs 
hasztalan irva, hanem mindennek 
megvan a maga értelme, mint hü
velynek a magva. Ha az írás betűjét 
olvassák, akkor a külső embert ok
tatja, ha erejét fedezik föl, akkor a 
belső embert.

2. Ezen igéhez, melyet én paran
csolok, néktek, semmit ne tegyetek, 
semmit se vegyetek el abból. (5. 
Móz. 4., 2.)

Nézd csak, semmitsem kell hozzá
tenni, sem elvenni abból, amit Mózes 
parancsol. És a pápa hozzá akar 
tenni, el akar venni abból, amit 
Krisztus Urunk maga rendelt el.

Őrjöngő és esztelen népség! Mózes 
mondja: Hogy megőrizzétek a . ti 
Uratoknak Isteneteknek parancsolatait 
stb. Ami azt jelenti, hogy az ember 
nem tartja meg Isten parancsolatait, 
ha emberi tanokkal akarja Istent 
tisztelni. Nincs elég ridegen és vilá
gosan megmondva?

*
3. Boldog ember az, aki a hitetlenek

nek tanácsokon nem jár és a bűnö
söknek útjukon nem áll és a csú
folódóknak székekben nem ül. Hanem 
az Ur törvényében vagyon az ő gyö
nyörűsége és az ő törvényéről gon
dolkodik éjjel és nappal. (1. Zsolt. 12.)

Ez megmondatottnemcsak agonosz- 
életről, de sokkal inkább a hamis 
tanról, melyből jó nem származhatik, 
akár milyen jónak lássék is. Azért 
int a próféta, ha valaki kegyes akar 
lenni, jót akar cselekedni és üdvözölni 
kíván, az őrizkedjék mindenekelőtt 
a hamis tantól, legyen szorgalmatos 
és egyedül Isten Igéjéhez tartsa 
magát.

így van biztonságban.

Az egyház köréből.
Reformáció ünnepe. Október 29-én 

és 31-én ünnepet szentelt az egész 
protestáns világ. Templomainkban 
hálaadás és emlékezés szava csendült 
meg. Iskoláink is megemlékeztek a 
nagy évforduló jelentőségéről.

Iskolaavatás. Október 22-én nagy 
érdeklődés mellett avatta fel a zala- 
istvándi gyülekezet új iskoláját Varga 
Gyula kemenesaljai esperes. A lélek
emelő ünnepségen részt vett az egész 
gyülekezet s a világiak közül és a 
tanitókarból számosán.

Tanitóválasztás. A bezi-i gyüleke
zet megüresedett második tanítói ál
lására Horváth Károly tanítót válasz
totta meg.

1  Egy nöegylet áldozatkészsége. A
nádasdi (Vasmegye) leánygyülekezet 
nőegyesülete hitbuzgóságának szép 
bizonyságát adta. Egy szép 12 vál
tozatú harmoniumot szerzett a gyü
lekezet használatára, hogy ez által 
is emelje a délutáni könyörgések ün
nepélyességét.

Elő hit. A bezi-i gyülekezet arany
könyve ismét egy szép adattal gaz
dagodott. Özv. Csépi Mártonné 200 
koronás alapítványt tett szegény is
kolásgyermekeknek iskolaszerekkel 
való ellátására. A szegény özvegy 
asszony férjét és gyermekeit már ré
gen elveszítette s nehéz munkával 
megtakarított filléreivel így tesz jót 
a szegény gyermekekkel. A nemes 
cselekedet önmagát dicséri !

Az árvízkárosult kölesdi ev. gyű- v 
lekezet felsegélyezésére október 10-éig 

| a következő adományok folytak b e : 
Kemenesmagasi 5 K, Felsőőr 20 K, 
Körmöcbánya 5 K, Kassa 10 K, 
soproni theol. gyámintézet 8 K 64 f., 
Sárszentmiklós 10 K, Kemeneshőgyész 
13 K 26 f., Pápa 85 K., Békéscsaba 
10 K, Alsódörgicse 2 K, Hegyaljai 
ev. esp. gyámintézet 2 K, pozsonyi 

I ág. h. ev. egyház 70 K, Mérges 5 
K, Ferenchalom 17 K 60 f., Modor 
1, 5 K. A szives adományokat e 
helyen is nyugtázza és értük hálás 

I köszönetét mond a
Kölesdi ev. gyülekezet.

Á jánosházai evang. iskolára’újab- 
j bán adakoztak: (IV-ik folytatás)
| Z -medgyes fiókegyház gyűjtése 14 K, pá-

V
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pai ev. egyház 25 K 40 fül., Bobai anya
egyház 50 K, pozsonyi anyaegyház 20 K, 
soproni anyaagyház 40 K, miskolci anya
egyház 2 K, Z.-Szentgróthi leányegyház gyűj
tése 26 90 K, Vönöczki anyaegyház 33 K, 
Zsebeházi leányegyház 3 94 K, hidasi anya
egyház 4 K, kocsi leányegyház gyűjtése 26'30 
K, ns. Ostffy Lajos országgy. képv. 100 K, 
ns. Ostffy Lajosné úrnő 10 K, ns. id. Vidos 
József 20 K, ns. Nagy Dénes 20 K, ns. 
Bárdossy Imre gyűl. fel. 20 K, ns. Remete 
Dénes 20 K, a mesteri leényegyház gyűjtése 
10 K, jánosházvidéki takarékp. ajándéka 100 
K, mélt. Véssey Sándor egyházker. felügyelő 
úr adománya tanszerekre 100 K. Összesen 
645 K 54 f. Előbbi gyűjtés összege 1523 K 
18 f. Végösszeg 2168 K 72 f.

A jószívű adományokért hálás kö
szönet.

Egyúttal újólag, ezúton is felkérem 
mindazokat, a kiknél gyüjtőiveink 
még kinn vannak, hogy azokat vagy 
üresen, vagy a gyűjtött összeggel 
együtt hozzám mielőbb megküldeni 
szíveskedjenek. Minden, legcsekélyebb 
adományt is szívesen fogadunk, mert 
dacára a sok helyen igazán meg- 
kapóan megnyilatkozott áldozatkész
ségnek, mégis 5000 kor. adósságunk 
marad az építkezésből, a mit ez a 
maroknyi, koldus kis gyülekezet a 
maga erejéből soha kifizetni nem tud.

Tompa Mihály
ev. lelkész.

A szentek feje, keze, lába. Egyik 
újság közölte a következő érdekes 
kis hirt: „Lalanne Lajos leltározta a 
különböző szentek maradványait s 
igy kiderült, hogy az alább felsorolt 
szentektől maradt:
Szt. András: 5 test, 6
Szt. Antal 4 n 1
Szt. Anna 2 » 8
Szt. Borbála 3 n 2
Szt. Bazilius 4 » 5
Szt. Blazius 1 n 5
Szt. Kelemen 3 ;; 5
Szt. Eliquros 2 n 3
Szt. István 4 » 8
Szt. György 30 •n —
Szt. Helena 4 n 5
Szt. Hilarius 8 n —
Kér. János -- r n 10
Szt. Julianna 20 n 26
De nem folytatom. Ebből is látni 
való, hogy mégis csak vannak csodák I

Itthonról.
A király egészsége. A királyról a 

múlt héten az a hír kelt szárnyra, hogy 
ismét gyengélkedik. Egy kissé meg
hűlt s így kímélnie kell magát. Élet
módjában azonban semmi változás 
nem állott be. Államügyeket intéz el 
es ^dolgozik egész nap.

A leendő trónörökös esküvője. Nagy 
ünnepségek közt most ment végbe 
Károly Ferenc József kir. herceg es

küvője. Leendő trónörökösünk pár
mai hercegnőt vett el. Az esküvőn 
részt vett a király is.

15 ezer gyermek iskola nélkül. 
Aradmegyében most tárgyalták a me
gye iskolai viszonyait. Bizony szo
morú adatokkal szolgált a jelentés. 
Kiderült, hogy 15 ezer gyermek szo
rult ki az iskolából, mert kevés az 
iskola és kevés a tanterem.

Szerencsétlenül járt tanár. Selmec
bányán borzalmas szerenésétlenség 
történt. Az új iskola előtt beszakadt 
a pince s Farbaky Gyula tanár alá
zuhant. Nyolc méter földréteg temette 
maga alá. Mire késő éjjel a sok 
munkás eltakarította a nagy földtö
meget, a szerencsétlen tanár meghalt. 
Halálát fulladás okozta.

Tüzkatasztrófa. A vajdahunyadi 
vasgyár örményei fatelepét tűzvész 
elpusztította. A kár félmillió korona.

Országos tanárgyülés. Érdekes gyű
lése volt az országos tanáregyesület 
választmányának. Heves kifakadások- 
kal bírálták és támadták a magyar 
középiskolák ügyét. Nagyon erős han
gon elmondták, hogy a közoktatás
ügyi minisztériumban katholikus poli
tikát csinálnak, a protestánsokat mel
lőzik, pályázatokat nem imák ki, 
csakhogy a maguk katholikus embe
reiket juttassák állásba. A katholiku- 
sok közt is nem a türelmes embereket, 
hanem a türelmetlen kongregácionis- 
tákat pártfogolják, A támadás miatt 
az egyesületből sok kath. tanár ki
lépett.

Az ország dolgáról.

A képviselöház ülései most is tel
jesen a régi mederben folynak. Néha 
egy-egy beszéd, azonkívül pedig sok 
névszerinti szavazás. Az érdeklődés 
még mindig a békéltető mozgalom 
felé fordul. Berzeviczy házelnök ismé
telten tanácskozott az ellenzéki vezé
rekkel. Az ellenzék vezérei is tanács
koztak egymással. Kossuth, Apponyi, 
Andrássy Gyula mindent elkövettek, 
hogy egységes követeléssel lépjenek 
fel. Ez azonban nem sikerült: Főleg 
Justh Gyula köti magát régi állás
pontjához. Mivel azonban az ellenzék 
határozott kitűzött napra jelentést 
tartozik tenni tárgyalásai eredményé
ről, — a kérdés hamarosan eldől.

Miniszterjárás. Héderváry miniszter- 
elnök, úgyszintén Lukács pénzügy- 
miniszter kihallgatáson voltak a király
nál. A múlt héten közös miniszteri 
tanácskozás is volt Bécsben a bosz
niai vasutak dolgában.

Uj miniszter. Hieronymy elhunyt 
kereskedelemügyi miniszter helyére a 
király Beöthy László volt főispánt 
nevezte ki, ki az esküt már le is 
tette a király kezébe.

Földművelési tervek A képviselő
ház pénzügyi bizottsága most tár
gyalja a földművelési tárca költség- 
vetését. Több hasznos tervet találunk 
ebben. így például az állami erdőkre 
nagyobb gondot akarnak fordítani. 
A községeket fel akarják menteni a 
faiskolák fenntartási kötelezettsége 
alól. Az állattenyésztést, baromfi- 
tenyésztést is emelni akarják és pedig 
az által, hogy a községeknek adott 
hitelt emelik.

A nagyvilágból.

Az olasz—török háború mindjob
ban elszélesedik. Legutóbb Bumeliana 
mellett volt óriási ütközet, melyben 
az olaszok nyertek. Három oszlop
ban vonultak fel seregeik s két oldal
seregük valósággal bekerítette a tö
rököket. Az ütközet az olaszok győ
zelmével végződött. A törökök eddig 
mintegy 30 ezer embert veszítettek, 
de az olaszok vesztesége is igen 
nagy. Az olaszok általában sokkal 
könnyebbnek hitték a háborút. Minél 
mélyebben hatolnak be Tiipoliszba, 
annál több ellentállásba ütköznek. 
Hir szerint újabb olasz csapatokat 
mozgósítanak és küldenek a harctérre.

Uj betegség. Japán egyik tartományá
ban sajátságos betegség lépett föl, 
mely erőteljes emberekkel szempil
lantás alatt végez. Négy nap alatt 
tizenöt halottja volt e betegségnek.

Katasztrófa egy amerikai bányában. 
Amerikában Ograra egyik szénbányá
jában bányalégrobbanás történt, amely 
harminc munkást elzárt. A légnyomás 
két holttestet vetett ki a bányából.

Tíz millió a szerb egyetemnek. 
Tyelovics Luka hercegovinál születésű 
belgrádi kereskedő tíz millió korona 
értékű vagyonát a szerb egyetemnek 
hagyományozta.

Portugália forrongása a múlt he
tekben nyílt ütközetben is megnyi
latkozott. Néhány ezer katona beha
tolt az országba s vissza akarta 
állítani a királyságot. A fölkelőket 
leverték s a rendet helyreállították.

Halászbárkák katasztrófája. Hollan
diában a vihar Bruinissa falu százhar
minc halászbárkája közül százhúszat 
elpusztított. A folyókon negyvenöt 
naszád sülyedt el. A legénység leg
nagyobb része a vízbe fűlt.
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O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a leotőbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
November 5. vasárnap Zsolt. 115, 14.

„ 6. hétfő Luk. 19, 7.
„ 7. kedd Zsolt 80, 2.
„ 8. szerda 2. Tim. 1, 12.
„ 9. csütörtök 2. Tess. 3, 12.
„ 10. péntek Máté 23, 25.
„ 1J. szombat Zsid. 1. 13, 9.

A Harangszó perselye.
Rimakokovai tüzkárosultaknak ed

digi gyűjtés: 35 kor. 90 fill. Újabban 
adakoztak: Evang. gyülekezet Kötésé 
28 kor., ev. gyülekezet Nagyvázsony 
5 kor., ev. nőegylet Nagyvázsony 2 
kor., Nemesleányfalu gyülekezet 3 
kor., ev. nőegylet Nemesleányfalu 2 
kor. Összesen 75 kor. 90 fill.

Evang. sajtóalapra eddigi gyűjtés: 
327 kor. 54 fill. Újabban adakozott 
Szabó Károlyné Ujmalomsok 20 fill. 
Összesen 327 kor. 74 fill.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

G A B O N A Á R A K .
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, nov. hó 2-án.

Búza 22.20, Rozs 18.40, Árpa 18.—, Zab 
18.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Welliscb Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FI AI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz
ta tik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

a  j i z .  j i z .  ■***■ rfiAih  ^ n*. r iiA /hrftififh  rfiáA i rftAfh •***■  J > t* * ■***- jOl
T m  lV "V <' y Y ' r ' y v ' r  T tv» 1 'V vV *H lvlí*  t t «t-  t t v 1 t w ’W V '  t t v  w r  t I v i p  “ V* w

I
I SÁNDOR FERENC
|  toronyóra-készíto és műlakatos
| K Ö R M E N D E N
J  Thököly utca (saját házában).

I -------------------
i

Arany érem.

I
I
I
$

Készít: legjobb és leg
újabb találmányú s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

vas- és acélból készülnek, a tengely végek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi 
toronyórák pontos kijavítását Os átalakítását több évi jótállás mellett.

I
I
I
I
I
I
$
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

JflL -***- -*a*U Jut, juá. jnz. JiíiL Jiiih Jtt*. JtAiL fAAlh rflAftl rflártl látfcJK.
W *fTlpTnnr’vvtr >yW TTlr *w«r* OfY“  tt?'•Vv'r “ r  'VTV* *Vv̂r ■»tt-’vt'c •virniYip’vT'r *VV̂ W

Nyomatott WeUisch Béla vülamOzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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! ! ! » £ & ? .
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól

októberig minden második vasárnap. -----------------
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület 

Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg

keresések  a  szerkesztőség  cím ére Körmendre (Vasv&rmegye) kü ldendők. Előfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tan ító  is.

A h ű sé g  . . .

Jártam a mezőben,
Fordultam az éghez,
Elnéztem egy anyát,
Aki szentül érez,
Néztem napsugárra,
A csillagos égre 
Sehol nem találtam 
Örökös hűségre.
Mindenütt csalódás s az a 

[bánat éré, 
Hogy e szép erénynek oly 

[rövid az élte . . .

Elhagyva a rétet,
Embert, külvilágot,
Temetőbe mentem,
Hol csak bú világlott, 
Ránéztem egy fakult 
Rozoga sírkőre 
Amint őrt állt híven 
Egy sírnál örökre.
Hűségre azóta csakis ott talál

jam
Hol a múlandóság csodájára 

[jártam . . . 
Kiss Béla.

A bélpoklos.
„Félre az útból, bélpoklos köze

leg !‘ és a tömeg ijedten adta tovább 
a figyelmeztetést: „Vigyázzatok!
Ott jön a bélpoklos!“

Gyönyörű hajnal virradt rózsásan 
a város fölött és a szegény nép vi
dáman özönlött a hegyek közül a 
kapukon át, hogy munkába álljon. 
Kalapácscsattogás, kerekek zörgése, 
vásári lárma mindegyre növekvő 
zajjá egyesült.

„Félre a bélpoklos htjából!“ — 
és szétrebbenve ott szorongtak mind 
kétfelül az útszélen aggok és gyer
mekek, férfiak és nők, a szánalmat 
nem ismerő egészségesek, akik a 
nyomorultat kiközösítették a maguk 
sorából.

Az üresen maradt útközépen pedig 
föltűnt a sors mostoha fia, a bél
poklos. Mint a súlyos bűnért vezek
lőknek, hamu van hintve a fejére, 
rongyos daróc fedi fekélyes tagjait s 
egy védő lepel függ eltorzult arca 
előtt.

Lassan, kínosan vánszorog s gyöt- 
relmesen. mintha szivét gyilkos vas 
járta volna át, hangzik ajkáról újra 
meg újra, kötelesSégszerüen a figyel
meztetés: „Vigyázzatok 1 Tisztátalan!“

Most kel a nap — és a templom 
főoltára előtt ragyogó díszben most 
mutatja be áldozatát a főpap a Min

denek Urának. Lobogva ég az örök
lámpa és a hatalmas boltivek alatt 
halk énekszó hallatszik, mint egy 
távoli, keserves panasz. Az egyik 
oszlop mellett, mint egy kísérteties 
árnyék, ott térdepel a bélpoklos.

Valamikor az elsők között volt itt 
a helye, amikor még drága köntöst 
viselt e rongyok helyett s most ime 
még a küszöbön se tűrik meg, mert 
elhal a siránkozó ének s egy tiltó 
szózat dörg elő a templom mélyé
ből :

„Távozz, távozz innét Izrael fia 
és ne fertőztesd meg a te Uradnak 
templomát I Mert nagy csapást bo- 
csáta Ő reád és nincs helyed többé 
az emberek között. A sárguló kalász 
neked gabonát többé nem ád, édes 
tejért a kecskét te meg nem fejhe
ted, az árokparton meg nem pihen
hetsz, senkivel még köszöntést sem 
válthatsz. Minél jobban szeretsz valakit, 
annál jobban kerüld, mert a te érin
tésed irtózat és a te lehelleted halál. 
Menj 1 Eredj a vadon pusztí ságba, 
ott várd be kínjaid végét és meg ne 
átkozd az Istent, mert ő szabadon 
cselekszik velünk!“

Roskadozva fölállt. Senkise jött, 
hogy ingadozó lépteit támogassa, 
vagy a vigasztalás egy szavát súgja 
fülébe. Meg az asszony se, aki pe
dig száz esküvel fogadott örök hű-
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séget a boldogság napjaiban. Elindult 
hát magános útjára betegen, sziv- 
szakadtan, egyesegyedül.

Mikorra este lett, egy kietlen pusz
taságba ért. Tikkasztó szomjúság 
gyötörte, de csak egy pocsolya kí
nálta undorító vizét. Fölébe hajolt 
mégis, hogy sebes ajkait hűsítse és 
azt kivánta, hogy vajha a halált inná 
e poshadt itallal.

De ime, lépések zaja hallatszik és 
a szerencsétlen újra elfödi arcát s 
nem lévén már ideje a menekvésre, 
leborul az út porába : „Vigyázzatok ! 
Tisztátalan van itt I“ Mindegyre kö
zelednek a léptek s már ott áll a 
számkivetett mellett a jövevény. Fö
lébe hajlik és a nevén szólítja.

Édes, lágy hangja úgy zeng mint 
a muzsika és átrezeg a sorsüldözött
nek minden idegén. íme, egy ember, 
aki nem utálja őt és nem fél a ret
tentő kórságtól, mely elriaszt köze
léből minden halandót 1 Fölállt és 
várakozott.

Az idegen pedig mélységes szána
lommal reánézett az elgyötört, meg
alázott emberi alakra, aztán vizet 
merített tenyerébe a mocsárból és 
reáönté a bélpoklos fejére: „Akarom ! 
gyógyulj meg!k

Csoda történt. Egy szempillantás 
alatt eltűntek a bélpoklos testéről az 
undok fekélyek, megtisztulva kerin
gett ereiben a vér s fiatal erő duz- 
zasztá újra izmait.

A boldogság és hála elragadtatá
sával ölelte át Jézus térdeit s han
gos szóval hirdette az Ö dicséretét.

Angolból N. Willis után
Farkas Mlhályné.

Csaták zajából.
Épen három éve múlt, hogy 1908. 

szeptember havában az egész Bala
ton környéke egy nagy táborhoz ha
sonlított. A tó keleti és nyugati hosz- 
szában egy egész nagy hadtest vo
nult fel a Veszprém vidékén lefolyt 
királygyakorlatokhoz.

Napokig izgalommal szemléltük a 
próbaháború csapatainak mozgását. 
A minden fegyvernemhez tartozó 
ezredek végtelen hosszú láncokban 
kanyarogtak a széles országutakon.

Tarka változatban jöttek egymás
után gyalog és lovas dandárok, 
tüzérek, szekerészek dübörgő nehéz 
ágyukkal, társzekerekkel, közben fürge 
kerékpárosok, majd megterhelt lomha 
gépkocsik s a modern hadviselés 
számtalan készleteit szállító különféle 
alkalmatosságok.

Most ugyan egészen békességesen 
vonult fel ez, a többnyire horvát 
ezredekből álló hadsereg, de épen 
hatvan évvel előbb a mostani hadfi
aknak öregapái egészen más szán
dékkal jöttek ugyanezen utakon.

Akkor Jellasich katonái voltak 
azok, ellenségei a magyar hazának, 
fellázított hordák, hűtlen fiai a közös 
édes hazának. Úgy jöttek mint rab
lók, martalócok, alattomos gyülevész 
had volt, mely sem támadásban, sem 
védelemben nem volt vitéz, lovagias, 
csak gyáva, poltron, csőcselék.

Volt ugyan Jellasich seregében né
hány ezer rendes katona is, de ezek, 
főkép tisztjeik, szinte restelkedve s 
orcapirulással követték a nagyszájú 
bécsi császári kegyencet.

A magyar országgyűlés kerülni 
akarta a vérontást; minek folyjon 
testvér vér, hátha a kölcsönös meg
értés újra összedobbantja az egy
mástól elhidegült sziveket. Felkérte 
hát az ország nádorát, István főher
ceget, egyenlítené ki a viszályt a 
bánnal való személyes találkozás 
utján.

Némi habozás után elfogadta a 
nádor a megbízást. Leutazot Vesz
prémbe s szeptember 21-én a Balato
non akkor járt egyetlen gőzhajóra, a 
„Kisfaludy“-ra szállt és a Szemesen 
táborozó bánt felkérte, hogy jöjjön 
néhány bizalmas emberével a hajóra 
az egyezkedésre.

Talán sohasem szebb a Balaton 
festői képe, mint ilyenkor ősszel, a 
mikor a hangtalan, méla csendesség
ben nyugosznak habjai s az őszi ve
rőfény lágy sugarai törnek meg 
smaragdzöld tükörén. Partjain már 
érik a szőlőgerezd, a gyümölcsfák 
roskadoznak terhük alatt, vándor 
darvak, gólyák, fecskék fenn a ma
gasban tanakodva gyülekeznek cso
portokba s keresik a vándorút 
irányát.

Majd közeledik a té l: dér üti meg 
a zöld lombot, lehervad; hideg szél 
száguld végig a tájon, hervadás és 
enyészet képe borul az előbb életvi
dám, mosolygó virányra.

Elhalványul, fonnyad a béke olaj
ága. Károgó hollócsapatok kavarog
nak a komor felhők alatt s vészt- 
jóslón krákognak: folyjon vér, per
zseljen láng és üszög, csattogjon a 
halálthozó fegyver, sirjanak a hitve
sek és anyák.

A gyáva Jellasich a vízpartról nézi 
a nádor hajóját, nem mer csónakon 
odamenni, hátha foglyul ejtik s a 
csürhe had azután magától szétsza
lad. A nádor bosszúsan tér vissza

az ország fővárosába, majd pedig 
mikor az események tántorgó koc
kája a jogos fegyveres védelem felé 
sodorta a nemzetet, megfutott, elhagyta 
az országot s a hozzá ragaszkodó, 
benne bízó árva magyar népet.

*  *
*

Mikor Jellasich a Balaton partján 
táborozott, táborkarába beosztva volt 
egy fiatal hadnagy, névszerint Raber 
Gusztáv, származására erdélyi szász, 
atyja Beszterce vidékén evangélikus 
lelkész.

Történt, hogy az átvonulás alkal
mával egy napon a fiatal tiszt épen 
az evangélikus parókián, tisztelendő 
Boronkay uram házánál kapott szál
lást. Az öreg lelkipásztor a helyzet
hez képest szíves előzékenységgel s 
magyaros vendégszeretettel fogadta 
az ellenséges had katonáját.

A német nyelven folyt, eleinte 
szakgatott társalgás mihamar meleggé 
és bizalmassá lett, a megnyerő mo
dorú, élénk fiatal ember nem sokáig 
leplezte, hogy ő és tiszttársai ked
vetlenül és restelkedve, csak a kato
nai fegyelem parancsából követik a 
zászlót, mit a bán vett kezébe.

Misem volt tehát természetesebb, 
minthogy pohárkocintás közben a 
házigazdából is egész kuruc mivol
tában törjön ki a hazaszeretet tüze 
s a pokol fenekére kívánja Jellasi- 
chot minden pereputtyával együtt.

Igyen folyt a társalgás, midőn va
csora tájban a szobába toppan Jenő, 
az ifjabb Boronkay, ki csak pár hete 
jött haza Jenából, abban a remény
ben időzvén az apai háznál, hogy az 
öreg kidöltével, az eklézsia bizalmá
ból majdan ő lép a hivatalba.

Egész délután oda volt; ott set
tenkedett, ott szónokolt ő is, hol a 
község népe nagy titokban, tüzes 
beszédekkel, a hazafiság lánghevé
ben tárgyalta a napi eseményeket s 
öklök fenyegetése között kivánt átkot 
és halált a haza minden ellenségére 
s az épen itt lebzselő zsebrák hadra.

A hazafias fellángolás füzében a 
jó atyafiak ki ,is mondták, hogy 
most minden épkézláb ember fegy
vert ragad, s megy ki honvédnek, ki 
nemzetőrnek s elűzi a haza földjén 
tipródó bitor ellenséget. Mindjárt Jenő 
lett az első, aki kijelentette, hogy a 
holnapi napon elmegy s felkeresi a 
legközelebbi honvédtoborzót és beáll 
katonasorba; aki akar, jöhet vele.

E felbuzdulás indulatával tér haza 
s szinte megütközve és csodálattal 
áll meg a küszöbön, mikor a vélet
len ily hirtelen és épen a saját há-
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zukban hozza vele szembe az első 
ellenséget, kivel amúgy igazában el
bánnia kellene. De atyjának nyugodt 
arca és csendes szava lecsillapítják 
feszült idegeit s bírókra kész karjait.

Nem félelmetes ellenség, vendég 
és bizalmas barát az, aki most itt 
van, neki a vallásbeli közösség ro
konérzése s a hasonló családi köte
lékek biztosítanak menhelyet, igy hát 
Jenő is csakhamar a társalgásba 
vegyül s pár perc alatt a két fiatal 
ember között az apa jóváhagyó fej- 
bólintása mellett a barátság parolája 
csattan el.

A derűt és kedélyes hangulatot 
még inkább emeli a jóízű vacsora, 
mit a ház kisasszonya, Erzsiké, sze
retetreméltó szívességgel és bájos 
kedvességgel tálal fel.

Az elköltött estebéd után még so
káig együtt maradt a kis társaság 
fesztelen jó kedv és játszi évődés 
között teltek el az órák s azután 
kiki nyugalomra tért.

* **

Ha szereti a fűszál a gyöngyöző 
harmatot, a napforgó a csillogó nap- 
sugárt, a rózsa a hajnal bíboros öle
lését, miért ne szabadna két ifjú 
szempár sugarának is találkoznia?

Találkoztak is a Gusztáv es Er
zsiké szemeinek tükörében. És a két 
sugár mélyre lehatott, le egészen a 
szívig, be abba a kis titkos kamrába, 
ahol egy parányi szikra olyan köny- 
nyen, olyan hamar gyújtó lángot fog...

Eh, semmi, a katonaszív, ha bájos 
virágot lát mindjárt lobbot v e t; eh, 
semmi, a leányszív ha deli katonát 
lát mindjárt ég és hévül.

Másnap hajnalban, mikor az in
dulásra fújtak, a tornácon csak Jenő 
maga búcsúzott Rabertől s igy szólt:

— Isten veled, bajtárs, mától fogva 
én honvéd vagyok, e percben még 
jóbarátok, de a csatamezőn egymás
sal szemben ellenségek vagyunk. Te 
harcolsz elnyomóinkért, én küzdők 
mindkettőnk hazájáért, ha netán 
fegyveres kézzel szembe találkoz
nánk, megismerjük ám egymást, akkor 
mérjük össze fegyvereinket s egyi
kőnk se adjon pardont. Isten veled!

Kezet szorítottak és elváltak.
Erzsiké az ablaktáblák eresztékén 

kandikált az elvonuló csapat után s 
látta a délceg hadnagyot százada 
elén tovalépdelni. Fázósan húzta 
össze keblén éjjeli köntösét s mintha 
egy kis vízcsepp jelent volna meg 
szempilláin, mely oly forró volt, úgy 
egetett, mikor kicsi kezével letö
rülte azt.

Az öreg tisztelendő úr a reggeli 
könyörgésen buzgó imádságot re- 
begett a haza oltalmáért, kérte a né
pek Atyját, a magyarok Istenét, sza
badítaná meg a drága hazát az el
lenség kegyetlen dulásától s igazsá
gos keze vesztené el azt mind egy 
szálig, miképen egykor Fáráó seregét 
a vörös tengerben. De a végén gon
dolatban mégis hozzátette: egynek 
Uram azonban mégis kegyelmeznél 
meg.

* #
*

Zordon, kemény tél jött, a vizeket 
vastag jégpáncél takarta s ember
magasságú hó borította az alföld 
síkjait s a Kárpátok ormait. A véres 
mérkőzés azért szünet nélkül tartott, 
ma itt, holnap amott festette szép 
pirosra az embervér a csonttá fa
gyott havat.

Mindenfelé szorongatta az ellenség 
a szétszórt magyar csapatokat. A fő
vezér számottevő serege is egyre 
hátrált, három oldalról nyomatva be
szorították azt a Kárpátok szakadékai 
közé : olyan kelepce, melyből nincsen 
menekvés. A hazaszeretet és kétség- 
beesés mégis csodát művelt. Kettő 
között volt választás: vagy a meg
adás az ellenség előtt, vagy megpró
bálni az emberfelettit, felhágni a 
felhőkbe vesző sziklaormokon, fel- 
kuszni meredek bércfalakon a Sturec 
hegy tetejére.

A hegy lábánál a fővezér porosz
káló paripáját táncoltatva, mutatott 
felfelé s kiadta a parancsot: előre, 
indulj I. . .

— Huh, de hideg van, testvér, 
megfagyunk I

— Ha Isten nem irgalmaz, mind 
egy szálig elveszünk I

Ily szó járt szájról-szájra az eddig 
is már elcsigázott hadsorok között. 
A cingár honvédlegény fázósan húzta 
össze magát vékony köpenyében, vál
lára kapta fegyverét s elszántan, ki
pirult orcával törtetett a derékig érő 
hóban fel a hegy felé. Szabadulás, 
vagy halál várakozik-e ott reá, sen- 
kisem tudta. A tanulatlan honvéd- 
újoncok a hadászatban páratlanul 
álló merész vállalkozást szerencsésen 
oldották meg. Mérhetetlen fáradalmak 
után feljutottak a hegytetőre s onnét 
le a hágó túlsó oldalára.

Szájatátva nézte az ellenség a 
honvédek futását, nem : — hősi ka
landját, mit nem mert az utánuk csi
nálni.

Ott volt Boronkay Jenő is s zászló- 
aljánál tanúsított ügyességéért, me
rész, de higgadt szolgálataiért had

nagyi ranggal jutalmazta őt a fő
vezér.

Alig pihenték ki fáradtságukat a 
kimerült honvédek, mentek tovább; 
egyenesen az ellenségre, az most 
szemben állott velük s nem hátuk 
mögött. Megint egy nagy hegy állott 
előttük s az út épen azon kanyar
góit fel; valami húsz fordulóval kí
gyózott az jobbra s balra, míg a 
hegy gerincére ért. Oda pedig még 
ma fel kell jutnia a honvédnek, ha 
törik, ha szakad. Úgy ám, de a hegy 
oldalt nem csak a hó takarta, ha
nem minden zegzugos forduló jól 
meg volt rakva elszánt ellenséggel is.

No fiuk, itt megint meleg lesz 
gondolta magában Jenő, mikor a tá
madást megkezdő első ágyúszó el- 
bődült s megkezdődött a szörnyű 
haláltánc.

Sűrű, nagy pelyhekben esett a hó, 
pár lépésnyire is alig lehetett látni. 
Tömött sorokban tolakodtak felfelé a 
támadó hadoszlopok, lent dörögtek 
az ágyúk s a golyók csattogva ütőd- 
tek a sziklafalakhoz. Az előbb fé
lénk honvédek, tisztjeik buzdítására, 
most halálmegvetéssel törtettek előre, 
minden kanyarulatot egyenkint kell 
megostromolni s ha bevette azt a 
honvéd, megint csak kiveri abból az 
ellenség ; azután újra, meg újra kez
dik, a haláltusa újabb szívettépő ké
pei játszódnak le. A csatazajban 
ágyúbömbölés, puskaropogás, kürtök 
rikoltozása, dobok pergése, vezény
szó, szitkozódás, halálhörgés mind 
egy pokoli hangzavarba olvad össze 
és minderre a téli köd, a lőporfüst 
s a sűrű hó vonja rá homályos, füg
gönyszerű takaróját.

Jenő már a hegyoldal közepe tá
ján viaskodik megfogyott századával. 
Előtte tömött sorokban a lassan hát
ráló ellenség, nyomában meg a szu
ronyszegezve feltolakodó honvédség.

Most megint új forduló követke
zik, annak sarkában még sűrűbb az 
embertömeg, összekavarodva vala
mennyi, nem ismerni már meg ki az 
ellenség, ki a jóbarát.

E fejetlen kavarodásban hirtelen 
egy szép szál alak felemelt karddal 
áll Jenő előtt, közöttük alig három 
lépés a köz; Jenő a kardcsapás elől 
hirtelen hátra toppan, egy szempil
lantás és a két alak egymásra ismer 
s egyszerre hangzik mindkettő ajká
ról a szó:

— Hé, szervusz Jenő!
— Szervusz Gusztáv I
Ebben a pillanatban egy rettene

tes csattanás némítja el ajkukon a 
szót, szemük elől eltűnik a világ s
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Jenő hanyathomlok bukik vissza a 
mélységbe, hol a süppedő hó és sürü 
bo/ót fogja fel testét; ugyanekkor 
Gusztáv is a viaskodók feje fölött 
nagy ívben repül majdnem ugyan
arra a helyre.

Ki gondolna most velük, akárhá- 
nvan jártak igy, ott feküsznek mind, 
ki holtan, ki nehéz sebeiben.

Mire Jenő eszméletre tér, akkorra 
a győztes honvédsereg már a Bra- 
nyiszkó tetején ujjong a kivívott di
adal felett. Mikor aléltságából fel
ocsúdik, megtapogatja tagjait, arcá
hoz nyúl, keze véres lesz, de lát és 
hall, körülnéz, feltápászkodik, nem 
érez fájdalmat, csak nehéz zsibba
dást tagjaiban, egyébként semmi 
baja, arcat sebezte meg a visszapat
tanó sziklatörmelék s a nagy lég
nyomás lökte le a mélységbe.

Körülötte többen feküsznek a hó
ban, megnézi a legközelebbit, benne 
Gusztávra ismer, csukott szemekkel, 
elnyúlt tagokkal fekszik, de kardját 
most is markába tartja, körülötte 
vértócsa, karjából szivárog a vér. 
Jenő hóna alá nyúlt, fejét, mintegy 
ülő helyzetben magasabbra emeli, 
késével a sebesült kabátja ujját fel
hasítja s hevenyében bekötözi a vérző 
sebet, az ájultat élesztgeti, halvány 
homlokát hóval dörzsölgeti s az las
sanként magához tér. Nem sokat 
beszélnek, többet mond az a meleg 
csók, mellyel üdvözlik egymást.

Jenő az utszélre vonszolja az el
gyengült sebesültet s az elhaladó 
szekerek egyikén helyezi el. Gusztáv 
meg van mentve.

* ■*#

Mikor Gusztáv teljesen felépült, 
az a golyó, mely karját átfúrta, meg- 
tanitotta őt arra, hogy az ő szülötte 
földje is magyar hant és édesebb 
ennek szabadságáért vérzeni, mint 
annak sirját megásni. Azután begyó
gyult karjával, mint honvéd, vitézül 
küzdi végig a regeszerű háborút.

Lassan, gyászos akkordokban vész 
el a csaták zaja, mint álomba ringató 
altató dajkadal, mely rémes álmot 
hozott egy egész nemzetre.

Ne álmodjuk végig még egyszer a 
szörnyű borzalmakkal teljes álmot.. .

Gusztáv és Jenő Aradvárában ta
lálkoztak újra, mint honvédfoglyok.

Ismét:
— Szervusz Gusztáv 1
— Szervusz Jenő :
Tudja Isten miért, de ez a talál

kozás sokkal szomorúbb volt a bra- 
nyiszkóinál.

Egy ideig együtt voltak, azután
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Jenő magára maradt; talán jobb is, 
hogy nem látták naponkint egymás 
bús ábrázatát, jövőbe tekintő aggo
dalmát.

Gusztávot elvitték Pesre, az „új 
épületbe“, ő azelőtt osztrák tiszt volt, 
perét szigorúbban veszik, ítélete is 
súlyosabb lesz

Jenőt egy ideig hurcolták ide is, 
oda is, azután, csodák csodája, egy 
szép napon azt mondták neki: mit 
lábatlankodik itt, menjen amerre lát. 
Hát szépen haza ment, soha senkise 
kereste.

Gusztáv is szerencsésen kiszabadult. 
Neve véletlenül azoknak tisztájára 
került, kiknek Haynau bukása előtt 
való napon szeszélyből-e, nagylelkű
ségből-e. avagy a kamarilla iránt való 
bosszúból, de elég az hozzá, hogy 
megkegyelmezett. Szabad lett hát ő is.

De hova menjen, mit kezdjen ? 
A szász atyafiak rossz néven vették 
tőle, hogy honvédként harcolt. Oda 
hát nem megy, sem azoknak boszu- 
ságot, sem magának gáncsolódást 
nem szerez. Elmegy egyelőre a jó 
Boronkay tisztelendő úrhoz. Magyar 
szív, magyar ház, bizonyára szívesen 
látják ott őt, a volt honvédőt; hátha 
már Jenő is odahaza van.

És úgy cselekedett.
Tárt karok, meleg szivek fogadták. 

Együtt volt ismét a szép családi kör. 
A Gondviselés keze s az öreg Boron
kay imádsága hozta őket újra össze.

Talán mások is tudják és érzik, 
hogy mennyi béke, áldás és boldog
ság árad ki sokszor egy csendes 
kis zúgból, az Isten szentelte, sze
gényes parókiából.

Nem is mondom el hosszasan, 
hogy Gusztáv és Erzsiké egy pár 
lettek. Mikor, mint férj és feleség 
első látogatásukat teszik a szász 
atyafiaknál, azok Gusztávnak min
dent megbocsátanak s tenyerükön 
hordozzák az ifjú magyar asszonykát.

Fenyves Ede.

Szent P éter szalonnája.
(Folytatás.)

Szép dunántúl felé csendesen koszogva, 
Csakhamar falut lát, nem is nagy távolba. 
De mielőtt annak határához érne,
Egy kis csapat ötlik fürkésző szemébe. 
Legények, leányok, gyermekek, felnőttek, 
Útra felkészülten vele szembejöttek.
„Hová ? hová ? ily bús, szomorú 'orcával, 
„Uram ! kivándorlunk jó Magyarországból. 
Nyomorúság, küzdés itt az ember sorsa, 
Túl, az újvilágban — mondják — jobb a

[dolga.
Nini! Az a nagy s szép paprikás szalonna, 
Utravalóképpen éppen jó is volna.“
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Nem is felelt Péter, gyorsan odább állott. 
„Hej, de sok baj sújtja e szegény országot! 
Egyszer az ellenség tiporja a földre,
Majd meg önfiai hagyják rútul cserbe’. 
Édesebb kenyere idegen világnak,
Mint bölcsőt ringató drága jó anyánknak.“ 
Késüket hiába nyitogatták sorra,
Eltűnt észrevétlen a piros szalonna.

A faluba érve, Péter — kit a járás 
Megviselt, azt nézi, hol lenne jobb szállás. 
Egy szép, tiszta hajlék biztatva szólítja, 
Mint valami kedves, festett kis kalitka. 
Bekopogtat. Még szebb, mi szemébe ötlik, 
Ifjú férj, szép asszony, mosolygva köszöntik. 
Egymást ölelgetve fogadják a vándort, 
Szemükben boldogság, hö szerelem lángolt. 
Hívogatják, kérik, kerüljön csak beljebb, 
Legyen egész otthon, náluk megpihenhet. 
Örülnek, ha házuk boldog nyugodalmát 
Ily kedves vendéggel szépen megoszthatják. 
„Hát boldogok vagytok? a vándor ezt kérdi. 
„Nincs panaszunk semmi“, válaszol a férfi. 
Rábólint az asszony s megcsókolva párját, 
Kíváncsian nézi Péter szalonnáját.
Örül ez, hogy végre talált olyanokra,
Kikre nem hiába mosolyg a szalonna. 
Előveszi, nyújtja: „messetek belőle,
S ,a mosolygó asszony nem húzódik tőle. 
„Édes jó férjecském, vedd elő a késed, 
Hadd falatozgasson a kis feleséged.“ 
„Hohó! tán a gazdá én volnék a háznál, 
S az elsőség engem illet az asztalnál 1“ 
„Úgy? hát nekem itt csak hallgatás a he

gyem ?
Jóságomért tőled csak ezt érdemelem?“ 
„Ne izélj cicuskám, talán csak belátod, 
Hogy a férj az első s kár szemrehányásod! 
„Nem látok be semmit, nem is kell már

[semmi,
Kinek volna kedve ezek után enni.
Mind ilyenek vagytok, csak addig jár szátok 
Míg a szegény asszonyt szépen becsapjátok. 
Oh de szerencsétlen, rövid eszü voltam, 
Hogy ily zsarnok ember szavára hajoltam!“ 
Pördül egyet Péter, künn terem az utcán, 
Még oda is hallja: „ne ízélj cicuskám!“ 
De a cicuskának, ha egyszer megkezdte, 
Nem egy könnyen áll meg pici piros.nyelve.

A különös vándor ballag tovább, tovább, 
Bejár minden falut, megnéz minden tanyát. 
Bakony, Vértes, Somló, Sokoró lánc mente, 
Majd minden ajtóján kérdőn betekinte. — 
Itt a gyermekáldást sokalják dörmögve, 
Másutt, hiánya önt ürmöt az örömbe. 
Csibét, libát rosszul kelti ki a kotló,
Amott szüretben is kong a boros hordó. 
Kutya, macska, borjú, mind siralom tárgya, 
Halni kész, ha hordja csibéjét a kánya. 
Hátha papot, mestert kezdenek gyalázni, 
Akkor nehéz ám a szó végét kivárni!
De ezek sem sokkal maradnak adósok,
A nép romlottságról dörög legtöbb szónok.

Megy Péterünk búsan, városok és falvak 
Vándorlása közben gyorsan elmaradnak. 
Győr, Sopron, Szombathely, Kőszeg, Kör-

[mend, Pápa,
Nem volt a szegénynek sehol megállása. 
Sok bölcs, tudós ember lakik egymás hátán, 
Sok bicsak kinyillott szalonnája láttán; 
Ámde bú, baj nélkül, — bár mindent át

vizsgált, —
Fárasztó útjában egy házat sem talált.

Kimerülve, végre elnyomta az álom,
S felébred újulva túl a másvilágon. 
Álomnak gondolná egész utazását,
Ha nem látná botján piros szalopnáját. 
„No hát édes szolgám, már haza is értél



S mi több, szalonnádhoz javítást sem kértél ?“ 
Uram 1 ez is sok volt; hiába hordozlam, 

Ahogy nekem adtad, épúgy visszahoztam. 
Csudálták, bámulták: milyen szép, milyen jó! 
De nem evett abból egyetlen halandó.“
Hát te ? “ kérdi egy hang kíváncsin mel

lettem.
Édes feleségem én . . .  én . .  . csaknem

[ettem.“
(Vége.)
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„Ki mint vet, úgy arat.“
Irta: Bándy János.

Két kis történetet mondok el annak 
a szeptirási igazságnak szemléltetésére, 
hogy „aki vet a testnek, abból arat 
örök kárhozatot, aki vet a léleknek, 
abból arat örökéletet.“

Két jámbor keresztyén család élt 
X . . községben közeli lakásban 
egymáshoz. Mindkét családnak egyet
len fia volt, kik apjuknak remény
ségei, anyjuknak örömei voltak. 
Gyermek és fiatal éveikben a gondos 
nevelés fogott rajtuk. Nevelkedtek 
testben és lélekben Isten és emberek 
előtti kedvességben. Haj, de elmúlt 
a gyermekkor és elkövetkezett azon 
idő, amidőn az ifjaknak családot 
kelle alapítani. Ez is megtörtént min
den baj nélkül. Úgy az egyik, vala
mint a másik majdnem egy évben nő
sült, Kaptak tűzrőlpattant menyecs
két, ki a jövőben a munkát, a gon
dot, a fáradalmakat megossza velük. 
Jól is ment jó darab ideig minden. 
Volt békesség, egyetértés, szeretet, 
kitartás a két háznál egyformán. 
Azonban az ördög nem késik hinteni 
a rossz magot és ha az emberi szív
ben jó talajra talál, oda teljes erővel 
beszállásolja magát és „annak az 
embernek utolsó állapotja gonoszabb 
lészen az elsőnél.“ így történt az 
egyik családnál! A fiatalember szívé
ben felütötte az ördög a sátorát és 
az önnállóságra vágyás gonosz ir.ag- 
vát hintegette abban Nem akart füg- 
geni sem jó szüleitől, sem nejétől, — 
legkevésbbé a jctanáccsal fellépő ro
konaitól. Vetett ugyan minden évben, 
de amidőn aratásra került a sor a 
„Sebiger“ zsidó korcsmáros tartotta 
a zsákját a „söntés“ deszkafalán fel
jegyzett évi tartozás kiegyenlítése vé
gett. Emellett elhanyagolta családját, 
el a dologra kedvező időt és amidőn 
más szorgalmasan munkálkodott csa
ládja jövőjén hivatása körében, ő a 
drága időt a veszedelmes alkohollal 
megfertőzött levegőben a korcsma 
Ideáján hivalkodva fogyasztotta a 
’estet-lelketölő mérges italokat. Otthon 
pedig jóérzésü családja hullatta a fáj
dalom és keserűség által kisajtolt
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forró könnyeket. Búsúlt a szülő, epe- 
dett a fiatal feleség, sírtak a sápadt 
gyermekek; de segíteni nem tudtak 
a helyzeten. A szép kis gazdaságból 
nem háromlott a kis családra egyéb, 
mint a legszűkebbre szorított megél
hetés, a többi lefolyt az apa torkán. 
Négy gyermeke már születésével ma
gával hozta az apának alkohol által 
megromlott rossz vérét s amidőn 
járványbetegség ütötte fel fejét 
a községben, legelsőbben is ezen ár
tatlan, de megromlott vérből szárma
zott gyermekek lettek az áldozatok. 
Talán jobb is volt így, mert hisz rö
vid életükben is árnyékban nőtt csi
rahajtásokhoz hason ütottak. Az apát 
nem rendítette meg e csapás sem, 
mert nemhogy a bánatos szülők és 
keservesen siránkozó feleség könnyeit 
látva javulásnak indult volna, de sőt 
annál nagyobb mértékben folytatta 
megkezdett gonosz életmódját. Elvégre 
sirba kergette jó szüleit még mielőtt 
szentirásbeíi vénséget érhettek volna 
el s amidőn maga maradt az apa 
állal tisztán reáhagyott gazdaságban, 
annyira megfeledkezett magáról, hogy 
a mértéktelen ivás következtében fe
leségének réme, embertársainak csúfja, 
a község fiatalságának gúnytárgya 
lett. Pipa torka lett fegyvere, szom
júság pajtása, mig nem testileg-lelki- 
leg annyira elzüllött, hogy még akkor 
sem tudott emberségesen beszélni 
embertársaival, ha nem ivott, ami 
bizony ritka sorban történt. Végre 
teljesen tönkretette a mértéktelen 
élet és a legszebb férfikorban ágynak 
esett s csakhamar kilehelte bűnös 
lelkét. Vájjon hogyan számol majd 
az ilyen ember az örök bíró előtt 
mind maga, mind pedig korán el
pusztult ártatlan kis gyermekei életéről?

Bizony szomorú és kétségbeejtő 
számadás lesz ez 1 íme ez vetett a 
testnek és biztosan örök kárhozatot 
arat utána.

Apró történetek.
Ki az én felebarátom! Egykor 

Spieth misszionárius Togo afrikai 
gyarmaton Hovidéki emberekkel be
szélgetett a felebaráti szeretetről. Azt 
kérdező: „Kit tartotok ti felebaráto
toknak ?“ — „Szüleinket, gyerme
keinket és a testvéreinket“ — mon
dák azok. „Mást senkit?“ „A mi 
helységünkben lakozókat és roko
nainkat is.“ Ezzel felebarátaik végére 
jutottak. Akkor így szólt a misszio
nárius nekik: „Képzeljétek el, hogy 
a bokorban fekszik haldokolva egy
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abszanti, aki titeket egykor rabszol
gaságba hurcolt. Mit tennétek vele, 
ha vizet kérne tőletek ?“ Mindjárt vá
laszoltak többen : „Mi levágnók a fe
jét.“ Egy másik így szólott: „Ezt én 
ugyan nem tenném, de vizet sem 
adnék neki, hanem őt derekasan le
szidnám.“ Ekkor a misszionárius egy 
keresztyénhez fordúlt: „És te Dávid 
mit tennél?“ Dávid így felelt: „Én 
rpáskép tennék. Én őt a hátamra 
venném, hazavinném és ott gondoz
nám, mig az egészségét vissza nem 
nyerné. így kívánja azt Krisztus az 
ő szolgáitól.“ Ily érzelem csak az 
evangyélióm gyümölcse.

Gondolkozásra való! Kingsley a 
híres angol író egyszer azt mondá: 
„Attól a pillanattól kezdve, amióta 
tudatára jöttem annak, hogy Istené 
vagyok, férfiúvá lettem.“ Mutassuk 
meg mindazoknak, akik azt hiszik, 
hogy a vallás csak az asszonyok és 
gyermekeknek való, hogy Isten egy 
valóság, s hogy a hit hősöket és fér
fiakat teremt. A felvilágosodás korá
ban azt mondá egy követ egy pap
nak : „Ami leginkább hiányzik nálunk, 
azok a férfiak!“ „Én azt hiszem“, 
válaszolt ez, hogy „ti a hitet elve
tettétek, amely férfiakká tesz.“

Chrysostomus mondja: Saját szi
dalmazását türelemmel elviselni, ke
resztyénhez illő; de közönyösnek 
lenni, ha az Istent szidalmazzák, is- 
tentelenség.

A kávé fölfedezése. Egy abesziniai 
adat szerint a kávébogyó különös 
sajátságát egész véletlenül fedezték 
föl, és pedig egy nyáj juh és kecske 
szolgáltatott arra alkalmat. Mondják, 
hogy a harmadik század végén egy 
szerzetes csapat az üldözések elől 
Egyptomból Abessinia felföldjére fu
tott, s ott megtelepedett, és földmí- 
veléssel, juh- és kecskelegeltetéssel 
tartotta fel magát.

Egy estve a pásztor a priorhoz 
jött azzal a csudálatos jelentéssel, 
hogy a juhok és a kecskék nem 
akarnak nyugodni, hanem ugrándoz
nak a cserényben, és oly élénkek, 
hogy ő attól fél, hogy azok meg 
vannak rontva. Ekkor megpóbálták 
az imádságot és a ráolvasást, de si
kertelenül, végre azt mondá a prior, 
hogy a nyájat ő maga fogja őrizni. 
Kihajtotta azt a legelőre, gondosan 
megfigyelte a növényeket melyeket 
lelegeltek, és úgy találta, hogy az 
álmatlanság mindig beállott, ha bizo
nyos bokor leveleit és bimbóit falták 
le. Most már ő is megkisérlette e 
leveleket és bimbókat magán, össze
rágta azt, és úgy találta, hogy a



24. HARANGSZÓ 1911. november 12

hosszú éjjeli szolgálatban minden 
fáradtság nélkül ébren maradhatott, 
így fedezte fel a kávét.

Egy tanulságos beszéd. Ridgeway 
Jakab kereskedőnek Filadelfia egyik 
milliomosának azt mondá egykor egy 
fiatal ember: „Ön irigylésre méltóbb 
bárkinél, a kit eddig ismertem.“ És 
miért ?u kérdé Ridgeway úr, „én 
semmi okát nem tudom, a miért 
másoknál irigylendőbb volnék.“ „Eh!“ 
kiáltá az ifjú csodálkozva, „hát nem 
milliomos-e ön? — „Jó, mondá 
Ridgeway úr, de hát mire mehetek 
én azzal. Mind az, a mit ebből bí
rok, az élelem és ruházat 1 Én csak 
annyit ehetem, a mennyivel jól la
kom, és csak egy öltő ruhát hordok. 
És te azt nem teheted-e meg?“ „De“, 
válaszolá a fiatal ember, „gondoljon 
csak ön azokra a sok száz házakra, 
a miket bérbe ad, és a bevételekre, 
amiket abból húz ?“ — „De hát mi
csoda előny az?“ — kérdé Ridgeway 
„én csak egy házban lakhatom és a 
mi a bérösszeget illeti, ezért még 
többet nem ehetem, legfeljebb töb
bek a gondjaim. Azzal más házakat 
építek, és mások élvezik annak ké
nyelmét.“ „De azért ön sok kényel
met megszerezhet, szép bútorokat, 
pompás festményeket, kocsikat és 
lovakat stb.“ „És akkor,“ válaszolt

Ridgeway, „láthatok oly dolgokat, 
melyeket más is láthat. A kocsiban 
nem utazom kényelmesebben, mint 
te az utcai villamoson — 20 fillérért. 
És nekem azért mennyi dolgom és 
bajom van a kocsival, és sok más 
száz dolgokkal, a miket te nem is
mersz. En azt tapasztaltam, hogy az 
a legboldogabb ember, a kinek leg
kevesebb szüksége van. Az én egész 
gazdagságom boldog gyermek és ifjú 
koromat visza nem adhatja, a be
tegséget és a halált ajtómból vissza 

| nem tarthatja. Fiatal barátom nincs | 
semmi okod, hogy engem a pén- j 

j  zemért irigyelj.“
Czékus László.

A leggazdagabb fejedelem .
Dicsekedve emlegették egykor egy- 

[ más között a német fejedelmek mi- j  
ben gazdag az ő országuk. Az egyik j 
országa nagyságát, hatalmát említette.

| Hegyeiben temérdek az ezüst, folyói- 
bán a halak tömege. A másik or
szága gazdagságával hozakodott elő. 
Az én országomban, — mondá, — 
terem a legtöbb és legjobb gabona; j  

I völgyeiben aranykalászokat ringat a | 
szellő, hegyei nemes borairól híresek. 
Az én országom, mondá a harmadik,

nagy városairól híres. Gazdagságban, 
hatalomban bizony nem áll a tietek 
megett. Gondolkodva hallgatta az 
egyik fejedelem ezt a beszédet, az
után igy szólt: Az én országomban 
nincsenek nagyvárosok, hegyeiben 
nincs ezüst, gazdagságban, hatalom
ban nem is vetekedhetik a tietekkel. 
De van egy drága talizmánja, mely 
nekem többet ér hatalomnál, kincs
nél és gazdagságnál. Ez az alatt
valóimnak a szeretete. A legsötétebb 
erdő mélyén is nyugodtan hajthat
nám fejemet álomra, mert nem akadna 
senkise, aki engem bántana.

A többi fejedelem csodálkozva 
hallgatta s mind elismerte, hogy kö
zöttük a legszegényebb fejedelem a 
leggazdagabb. Mert aki népe szerétét 
bírja, az a világ legboldogabb, leg
gazdagabb ura. Hörényi Lajos

ev. lelkész.

O lvassátok a  bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik olt a leotőbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
November 12. vasárnap Máté 22, 15—22.

„ 13. hétfő Máté 24, 31 — 36.
„ 14. kedd Fii. 3, 17—21.
„ 15. szerda I. Tim. 4, 8.
„ 16. csütörtök Máté 10, 32—33.
„ 17. péntek Máté 10, 26—27.
„ 18. szombat Fii. 3 —14.

Az egyház köréből.
A z olvasókhoz. Lapunk három 

első számát, nem tekintve anyagi áldo
zatot, nagy számban szétküldtük min
denfelé. A negyedik számot már csak 
előfizetőknek küldhetjük. Kérjük azért 
lapunk minden jóakaró barátját, küldje 
be az előfizetési dijat, vagy pedig a 
lap visszaküldésével adja tudtunkra, 
hogy lapunkra nincsen szándéka elő
fizetni. — Hisszük azonban, hogy a 
Harangszó iránya megnyerte az olva
sók tetszését, példátlanul álló olcsósága 
pedig még a legszegényebbeknek is 
lehetővé teszi az előfizetést.

Gyászrovat. Evang. egyházunknak 
ismét gyásza van. Marhauser Imre 
nyug. bonyhádi főgimn. tanár, az egy
házi élet sokoldalú, tevékeny mun
kása meghalt. Áldott legyen a nemes 
férfiú emlékezete 1

Reformáció ünnepe. Szerte az egész

j  országban növekedő érdeklődés mel
lett ünnepelték meg reformációi ünne
pét. Pozsonyban a theol. akad. ren
dezett nagyszabású ünnepélyt, melyen 
az ünnepi beszédet Glósz Dezső theol. 
hallgató mondta Az akad. énnekkar 
egyházi énekeket adott elő. Nagy ha
tást keltett Csengey Gusztáv: Keczer 
András Karaffa előtt című művének 
előadása.

A kemenessömjéni buzgó gyüle
kezet is nagy fénnyel és erkölcsi 
sikerrel ünnepelte meg a nagy napot. 
Sok szép szavallat, ének emelte az 
ünnepélyt, melynek középpontjában 
Mészáros István lelkész nagyhatású 
felolvasása kötötte le a figyelmet.

A dunaföldvári gyülekezet látoga
tott ünnepélyén Adorján Ferenc lel
kész nagyhatású beszédet mondott 
Róm. XV., 4. alapján a magyarországi 
és dunaföldvári reformációról. Elő
adásában kimutatta, hogy Dunaföld-

váron már 1576-ban volt ev. gyüle
kezet s Endrődi Ambrus lelkész részt 
vett a híres hercegszőllösi gyűlésen.

Eperjes egyetemet akar. Az eperjesi 
egyetem ügyében a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerületnek legutóbb tartott köz
gyűlése elhatározta, hogy az egye
temes egyházi közgyűlés utján föl- 
terjesztést intéz a kormányhoz. Ebben 
kérik, hogy az egyetemes közgyűlés 
sürgesse meg az egyetem Eperjesen 
felállítását, annál inkább, mert a szük
séges jog- és államtudományi kar és 
az ág. hitv. ev. teológia máris megvan.

Dunántúl ünnepe. Fényes ünnep
ségek közt leplezték le azt az em
léktáblát, melyet a dunántúli egyház- 
kerület, a nemesdömölki egyház és 
Kemenesaljái esperesség Ostffy Mi
hálynak, az egyházkerület első fel
ügyelőjének és Vidos Miklósna k, az egy
házmegye első felügyelőjének emelt 
A hatalmas nagytemplom zsúfolásig
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megtelt ünneplőkkel. A régi evange-

I likus családok hitbuzgó ősei mind 
ott voltak. Először Varga Gyula es
peres adta át rendeltetésének az egy
ház új, díszes orgonáját. Majd Gyu- 
rátz Ferenc püspök lépett az oltár 
elé s ragyogó ékesszólással szólt

{ egyházunk régi dicsőséges idejéről, a 
nagy ősök hitbuzgóságáról. A nagy 
beszéd hatására jellemző, hogy az 
istentiszteletet követő diszgyülésen a 
nagy ősök méltó utódai egész sor 
adományt adtak egyházi célokra. íme 
a tiszteletreméltó névsor: Koltai Vi- 
dos József kemenesmihályfai nagy- 
birtokos és veje dr. Ostffy Lajos or
szággyűlési képviselő 600 koronás 
alapítványt tettek a kőszegi leány
iskola céljaira. Ugyancsak e célra 
tettek alapítványt: gróf Nitzky Fe- 
rencné 100, Ányos Lászlóné 100, 
Bárdossy Imréné 100, Berzsenyi Dezső 
100, Berzsenyi Jenő 100, Weöreös 
István 100, Vidos Benő 50, Nagy 
Pál 100, dukai Takách Ferencné 
100, Nagy Dénes 100, Akóts János 
100, Boda József né 50, Szigethy 
Sándor 100, Bojtos János 50 koro
nát. A nemesdömölki egyház új or
gonájának fentartási költségeinek fe
dezésére: Péter Mihály 100 és Ingo- 
vics László 50 koronát. A templomi 
perselyjövedelem ugyancsak 100 ko-

Írona összeg, szintén a kőszegi leány
iskola céljaira fordíttatott.

Ruszt. Kraft Frigyes, a ruszti ev. 
gyülekezetnek buzgó, s áldozatkész 
derék felügyelője, a ruszti ev. gyü
lekezetnek — eddigi kisebb adomá
nyain kívül — most ismét különféle 
jótékony célra összesen: 400 koro
nát adott és a szomszéd fertőmed- 
gyesi ev. egyházközségnek is a lel
készlak építési alapra 400 koronát 
juttatott azon feltétellel, hogy a gyü
lekezet az egészségtelen lakás helyett
1912. évben teljesen új épületet állít
son fel. Követésre méltó példa 1 — 
Kraft Frigyes felügyelő nemcsak saját 
ruszti gyülekezetében s Ruszt városá
ban, mint annak közkedvelt helyettes 
polgármestere gyakorolja a jótékony
ság szép erényét, még a szomszéd gyü
lekezetben is érezteti jószíve nemes 
lüktetését! Isten áldása legyen rajta!

Itthonról.
Palermo a budapesti Kossuth-szo- 

borra. Palermo olasz város kétszáz lírát 
szavazott meg a Budapesten fölállí
tandó Kossuth-emlékműre.

Fölfedezett csepköbarlang. Abos 
sarosmegyei község határában nagy 
csepkőbarlangot fedeztek föl. A bar

lang 500 méter hosszú és 16 méter 
széles. A benne lévő cseppkő rend
kívül szép és átlátszó.

Háztartási vándoriskola. Életrevaló 
intézményt léptettek a közel múltba 
életbe: háztartási vándoriskolát. Eddig 
Kecskeméten, Monoron, Kiskunfélegy
házán és Nagykőrösön voltak ilyen 
vándorkurzusok. A kurzus hat hétig 
tart, és az arra jelentkező leányok 
és asszonyok megtanulják a háztar
tást, az egészség ápolását, a tejgaz
daságot, gyermeknevelést, baromfi- 
tenyésztést és hizlalást, főzést, befő- 

' zést, kenyérsütést, különböző tészták 
készítését, zöldség- és gyümöcskon- 
zerválást, mosást, szappanfőzést ruha
tisztítást és vasalást. A földmívelés- 
ügyi kormány küldi a tanítónőket s 
az illető város csak helyiségről, vilá
gításról és fűtésről gondoskodik.

Nyolc éves betörő. Budapesten a 
rendőrség egy nyolc éves betörőt 
tartóztatott le. Ács Józsefnek hívják 
a kis fiút. Nem kevesebb, mint öt 
betöréses lopást ismert be. íme, hova 
vezet a szülői gondatlanság.

Regulát halálraitélték. Megírtuk an
nakidején, hogy Regula Ede asztalos
legény kirabolta és kegyetlenül le
gyilkolta egy kocsmáros családját. A 
rablógyilkos ügyében most volt az 
esküdtszéki tárgyalás Miskolcon. Az 
esküdtszék Regulát halálraítélté.

Az ország dolgáról.

A képviselöház képe körülbelül 
olyan, mint az égboltozat nyári ziva
tar előtt. Nem történik semmise, csak 
zsibong a nagy tömeg s vihart jósol
nak az arcok. A békemozgalom nem 
sikerült. Az ellenzék és a házelnök 
nem tudtak megegyezni, úgy hogy 
sárba esett a békereménység. Már 
most az a kérdés, hogy mi lesz ? . . .  
E sorok írásakor az a valószínű, hogy 
Berzeviczy házelnök helyett Tisza 
Istvánt választják házelnöknek, aki 
azután a házszabályok szigorú alkal
mazásával lehetetlenné teszi a kép
viselőház tárgyalásainak megakadályo
zását. Persze az ellenzék nagy harcra 
készül, úgy hogy a közeli idő való
színűleg sok harcot hoz képviselő
házunkba.

A nagyvilágból.

A háború. Az olasz török háború
ban hirtelen fordulat állott be. Az 
olasz diadaloknak végeszakadt. A tö
rökök úgy látszik felocsúdtak első 
kétségbeesésükből. Az arab seregekkel

megerősödve az ország belsejéből újra 
Tripolisz városa alá vonultak s véres 
ütközetekben nagyon fontos döntő 
helyeket elfoglaltak. Néhányszor arról 
is hir érkezett, hogy a várost is visz- 
szafoglalták, sőt hogy az olaszok fő
vezérét is elfogták. Ez azonban mind
eddig nem történt meg. Az olaszok 
uj seregeket küldenek Tripoliszba, sőt 
egy uj fővezért is neveztek ki.

Hittérítők a német császárnál. A 
minap Vilmos német császár a német- 
kelet-áfrikai hittéritőket fogadta és 
hittérítő munkájuk eredményét tuda
kolta tőlük. A császár azt mondta, 
hogy nagy súlyt vet arra, hogy a 
szerecsengyermekeket munkára nevel
jék. Kijelentette, hogy az embernek 
olyan vallása legyen, mely folytonos 
munkára kötelezi.

T üzkatasztrófa Konstantinápolyban. 
Konstantinápolyban a zsidónegyed
ben nagy tűz pusztított, mely majdnem 
az egész városrészt elpusztította. Szá
zakra megy azoknak száma, akik 
fedél nélkül maradtak és testüknél 
egyebet megmenteni nem tudtak.

Vasúti katasztrófa. Amerikában 
egy expresszvonat egy üres teher- 
vonattal összeütközött. A két vonat 
egymásba ment. Húsz halottat és 
harminc súlyosan sérültet szedtek ki 
a kocsik romjai közül.

A miniszter leánya a gyalupad 
előtt. Kopenhágában ezelőtt két évvel 
asztalosműhelyt nyitott egy Horsböl 
Etta nevű leány, ki asztalosinas volt, 
fölszabadult, segédeskedett és letette 
az ott szokásos asztalosmesteri vizs
gát. Gyönyörű és pazar-ízlésű műbu- 
tort készít, úgy, hogy hamarosan alig 
győzte a sok megrendelést ellátni. Most 
azután a dán miniszterelnöknek, 
Bernsten Kolosnak tizenhét éves leá
nya beállott Horsböl Etta műhelyébe, 
ahol öt esztendőn át inaskodik, hogy 
aztán az asztalossegédek sorába lép
jen. Édesapja, a miniszterelnök, tel
jesen helyesli leánya elhatározását, 
mert — mint mondotta — „minden 
tisztes munka nemesít, a henyélés 
ellenben erkölcstelenné tesz,“

A kínai forradalom. Kínában nagy 
véres forradalom ütött ki. A lázadók 
pusztítva járják be az ország sok 
vidékét. Több várost, vasutat, sőt 
egy tölténygyárat is elfoglaltak, mely
ben naponként 25 ezer töltést ké
szítenek. A lázadók 140 ágyúval 
rendelkeznek. Eddig majdnem min
den ütközetben ők voltak a győztesek.

A lipcsei egyetem és az ateizmus. 
Egy Hollandiában élő dúsgazdag né
met ember több milliós alapítványt 
ajánlott fel a lipcsei egyetemnek az
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ateizmus ápolására és terjesztésére. 
A lipcsei egyetem visszautasította az 
ajánlatot. Természetes, mert ha mind
járt milliókról van is szó, kicsoda 
vállalná azt el a tüdővész, vagy 
kolera terjesztésére. Már pedig az 
Isten léteiét tagadó ateizmus még 
ezerszerte veszedelmesebb ezeknél.

Földrengés Szicíliában. Szicíliában 
ismét földrengés volt. Sok ház be
omlott. Húsz halottat és huszonnégy 
sebesültet hoztak elő a romok kö
zül. Macchiánál a földrengés követ
keztében egy hatszáz méter hosszú, 
harminc centiméter széles földrepe
dés támadt. A községnek templom- 
tornya is bedőlt és két embert agyon
ütött. Acireale tartományban a föld
rengés nagy kárt okozott és sok 
emberéletet követelt. Számos ház be
omlott és a házbelieket maga alá 
temette. A sebesültek száma igen 
jelentékeny.

A Harangszó perselye.

Rimakokovai tüzkárosultaknak ed
digi gyűjtés: 75 kor. 90 fill. Újabban 
adakoztak: N. N. Vassimonyi 3 kor., 
Lóts, Bük fiókgyülekezete 3 korona. 
Összesen 81 kor. 90 fill.

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

Pályázati
hirdetés.

A farádi ág. hitv. 
evang. egyházköz
ség a második ta

nítói állásra

pályázatot hirdet
Javadalom:  Egy
bútorozott szoba az 
iskolaépületben és 
évi 1000 (egyezer) 
korona készpénz az 
egyházközségtől és 
államsegélyből havi 
előleges részietek
ben. A megválasz
tott tanító köteles
sége az 1—III. o. 
gyermekeket önál
lóan tanítani; a 
kántortanitót aka
dályoztatása esetén 

helyettesíteni. 
Pályázatok novem
ber 18 ig az evang. 
lelkészi hivatalhoz 

küldendők. 
Farád, 191 l.nov.5.

Hérints Lajos
ev. lelkész.

Ne vegyen senki naptárt
addig,

mig- az 1912. évre m egjelent

K é p e s

Luther-naptárt
nem látta.

A Képes Luther-naptárt
úgy tartalomra, mint kiállításra nézve 
egyetlen kalendárium sem múlja felül.

Ára 6 0  fillér. —  Kapható minden gyüle
kezetben.

n n i l l  G É P G Y Á R
r u m . s z o m b a t h e l y !
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:
Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

i
i
i
i
i
i
i
§
I

Arany érem.

SÁNDOR FERENC
toronyóra-készítő és míílakatos
K Ö R M E N D E N
Thököly utca (saját házában).

Készít: legjobb és leg
újabb találmányú s szer
kezetű TORONY- és KAS
TÉLY-ÓRÁKAT különféle 
szerkezettel a legjutányo- 
sabb árban, részletfizetésre 

is öt évi jótál
lás mellett; fel

állítással együtt.
Megrendelésre 

készít nagyobb 
szabású torony

órákat éjjeli is
métlő verésre. 

Toronyóráim 
teljesen vert

vas- és acélból készülnek, a tengely végek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi.
toronyórák pontos Kijavítását és átalakítását tübb évi jótállás mellett.

I
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Ne félj!
Mintha látnám a fehérruhás Szentet 
amint Jairus házához közelget 
s hírül hozzák, hogy: „Meghalt már a lányka"! 
Jézus ránéz a zokogó apára:

„Ne félj, csak higyj!“

Ha ránk is így szakad a fájdalom, 
szereltünket látva a gyászpadon, 
s kiáltjuk: „Nincs már, nincs aki megmentsen" I 
törjön át Jézus szava a bús csenden:

„Ne félj, csak higyj!“
G á r d o n y i  G é z a .

Ősszel.
Sárgult lombok, hulló levelek, 

hervadt virágok suttognak körültünk. 
Fájdalmasan, bánatosan beszélgetnek 
elmúlásról, enyészetről. Az őszi szél 
amerre zúg, mindenütt azt hirdeti: 
meghal minden, ami él. Az elsárgult 
nyárfalevelek remegve várják immár 
izonyos sorsukat: a sírbatérést. A 

száraz gályák, amint az enyészet őszi 
szellője átsuhan közöttük, fájdalma- 
san zengik:

„Nincs virág, meghalt a nyár 
Nem lesz derűs, meleg nap soha már.“

(Reviczky)
A nap is szomorkodva, bágyadtan 

lövelli sugarait az őszi tájra. Szomor- 
kodik a természet.

„E hervadás, e gyász úgy fáj neki,
Csak hullnak, egyre hullnak könnyei.“

(Reviczky)

Igazán sir a természet ? igazán 
szumorkodik sorsán ? Nem! azt, ami 
természetes, nem gyászolja. Csak az 
ember sir helyette és érette. Sír, mert 
szivében a halhatatlanság hite van 
plántálva. Ezért fáj neki a természet 
hervadásának, haldoklásának látása.

A természet hervadása önkényte
lenül saját életünk múlandóságára 
emlékeztet. Elérkezik a mi életünk
nek is oly időpontja, amidőn elfáradva 
az élet küzdelmei, fáradalmai miatt, 
erőnk togy, hajunk őszbevegyül. 
Ilyenkor látjuk bebizonyosodni Péter 
apostol mondását: „megszárad.a fű 
és virága elhull, de az Ur beszéde 
megmarad örökké.“ Elmúlhatik min
den, az Ur beszéde, ígéretei, vigasz
taló szavai megmaradnak. Jöhet az 
ősz, a megfáradt test elfonnyadhat, 
ekkor is megmarad a belső élet, 
megmarad a hit.

Őszi szürkület borul a tájra. A 
fáradt, langyos napsugár nem vigasz
talja a természetet. Elhal, elenyészik 
minden. De a nehéz ködön átüt egy

napsugár. „Lesz még a síron túl is 
egy új tavasz.“
„Lesz, mert a föld csak alszik, nem halott, 
Megtérnek napsugár, madárdalok.
És akárhányszor lesz még kikelet,
Rózsás napok, napfényes ég, meleg!“

(Reviczky)

Az élők elhalnak, de maga az élet 
megmarad. A növényzet elhervad, de 
új tenyészet támad helyette. Nemze
dékek sírba dőlnek, de az emberiség 
tovább él. A halál nem az utolsó 
kapu, amelyen az emberek általmen- 
nek; van még egy kapu. mely ki
vezet a halálból: az örökélet kapuja. 
Aki ebbe hisz, annak az elmúlás és 
hervadás szemlélete nem okoz fáj
dalmat.

A természet múlandósága köze
pette reménykedve tekintenek az örök 
ország felé.

„Bús lehet már az őszi táj képe,
Ne félj tőle, Istennek hű népe. 
Kikelet jön az élet telére,
Ha elmúlik a halálnak éje.“ (Tóth. i.)

Fiedler Károly.

A rétyi bál.
Elbeszélés a szabadságharc idejéből.

Mutató a „Luther Naptáriból.
Irta : Gyökössy Endre.

Háromszék hegyes-völgyes vidéké 
öleli magához Rétyet, ezt a jómódú



falucskát. Körülbelül két ezer tiszta 
protestáns magyar lakja. Szívós, ke
mény székelyek, akik oda sújtanak 
mindig, ahova akarnak, akár fát vág
nak az erdőben, akár kardot forgat
nak a háborúban.

A falu közepén a Sylvesterek ne
mesi kúriája néz körül barátságosan 
a kis székelyházikók között. A kúria 
ura is éppen ilyen szeretettel hor
dozza szét meleg tekintetét Végeken 
dolgozó réty: magyar atyafiai között.

A nagy nemesi ház öblös ebédlője 
sok büszke lendületű, tiszta tükrü 
mulatozásra gyűjtötte már össze Há
romszék urait, asszonyait. Hány ifjú 
szerelem tűzhette ott ki pici piros 
lobogóját egy egy meleg táncban fia
tal szivek közepébe ?

De olyan híres bál még se volt 
sose a rétyi kúriában, mint ezer- 
nyolcszáznegy venkilencben.

Sylvester Dávid volt akkor a falu 
ura. A jegenye-délceg nemes ur, Réty 
edzett székelyeivel a korbácssuhog
tató Bem katonája lett. Gyönyörű 
fiatal felesége, Ágnes asszony, mint 
a csapzott szárnyú énekes madár, 
megtépett lélekkel borongott, ha nem 
látta senki. De ha valakivel szembe 
került: nyílt szemével bátorítást szórt 
a lekókadt lelkekbe. Közben pedig a 
maga sólyom-lelke honvédtőhadnagy 
ura tüzes paripa-leikét kergette vala
melyik csatamezőn, ahol Bem pa
rancsa szerint harcolt Sylvester Dá
vid a nemes vadként üldözött magyar 
szabadságért.

— Katonák jönnek I — sikoltozott 
a falubéli lányság.

— Oroszok-e, osztrákok-e ? — tu
dakolták az öregebbek.

— Istenem, mi lesz már velünk? 
— sóhajtott fel Sylvester Dávid ifjú 
felesége.

Mert már akkor az oroszok is 
marsoltak a diadalmas harcokban 
megrongyollott, leapadt honvédek 
ágyúja és szuronya elé. Már akkor 
ismerték a székely falukban jól az 
osztrák katonai gőg fitymáló hetyke
ségét. A békés faluk leány-bimbóit 
és asszonyvirágait akarták nem egy
szer szemérmetlen marokkal tépni a 
tiszturak s a hősi erővel verekedő 
honvédségre pedig a gyalázkodás 
szógolyóit szórták szüntelen.

— Oroszok! — rebbent meg Syl
vester Dávidné. Mintha iszonyú eről
ködés után hófehér liliom-nyakáról 
fojtogató csontos ujjakat tépett volna 
le. Megkönnyebbedett. Undorító re
megése merengő szomorúságba haj
lott át.

Megálltak az oroszok. Sokan vol

Ha r a n g szó .

tak. A falusi házak ablakából sze- 
pegő és kiváncsi tekintettel röpdöste 
körül a katonákat az asszonyi nép
ség. Mert a katona katona, ha ellen
ség is s az asszony megnézi, ha fél 
is tőle.

A tisztek hangos szóval parancsot 
osztogattak az útra leülő legénység
nek s hamarosan befordultak minden 
házba, hogy néhány napra fedelet 
kérjenek a nap és eső ellen a kifá
radt katonáknak.

Három tiszt Sylvester Dávidnéhoz 
kopogtatott be. Polgári ruhába öltö
zött tolmács vezette őket.

— Tessék I — zendült meg a 
szép asszony ajkán az invitáló ma
gyar szó.

— Tekintetes asszonyom a tiszt
urak néhány napra szállást akarnak 
kérni a kúriában.

— Tud az urak közül valaki né
metül ? — kérdezte német szóval 
Ágnes asszony.

Mind a három tiszt meghajtotta 
magát s katonás tisztelettel mondták:

— Igen, beszélünk németül.
Leginkább németül beszélő tiszte

ket küldöttek Magyarországba.
A kapitány a tolmácsot elküldte 

s összeütötte kifogástalan udvarias
sággal bokáját s bemutatta magát 
a kúria nemes úrasszonyának. A két 
tiszt is látható örömmel csókolt kezet 
Sylvester Dávidnénak.

— Körülbelül itt maradunk hét
nyolc napig. Úgy hallottuk, hogy e 
kúriának vannak vendégszobái is.

— Jól hallották az urak.
— Azt is mondták, hogy néha itt 

mulat a fél vármegye; így talán húsz 
tiszt is kaphat helyet Nagyságod szí
vességéből ; mi húszán vagyunk 1

— Lesz minden urnák helye.
— Köszönjük.
S a tisztek vígan mentek vissza 

a csapatokhoz.
És este a nemzetes asszony ven

dégei voltak valamennyien. ízlett ne
kik a magyar vacsora minden étele 
és itala s végtelen udvariassággal 
vették körül a ház gyönyörű asszo
nyát.

— Ne értsenek félre az urak, szí
vesen látom akáimeddig házamnál 
mindnyájokat; hisz tudom, hogy 
addig nem lövöldözik az én szeren
csétlen népem katona fiait, míg fa
lunkban pihennek; de szabad-e kér
denem : mért maradnak ilyen hosszabb 
időre veszteg ennyi katonával ?

A legöregebb tiszt komolyan nézett 
a kúria nemes asszonyára:

— Mi nem tudjuk . . ,

lö l i .  november 19.

— De gondolhatják az urak, 
ugy-e? . . .

— Épen úgy gondolhatja Nagy
ságod is. Gondolja is, én bizonyosan 
tudom.

— Ugy-e, vége ? — sápadt el Syl
vester Dávidné.

— Igen, az közeledik! — mondta 
ünnepélyesen a tiszt és a könnyező 
asszonyt valamennyien mély meg
indulással nézték.

— Elveszett Magyarország ? — kér
dezte megdöbbenve és sirva Sylves
ter Dávidné.

— Oh, nem. Csak ezt a háborút 
vesztették el a magyarok. De nem 
az osztrákok győztek, ezt ne felejtse 
el, Nagyságod.

— Igaza van! — ragyogott fel a 
gyönyörű asszony szeme.

Aztán jóéjszakát kívánt Sylvester 
Dávidné a tiszt uraknak s öreg bé
rese átkisérte a tiszteletes urékhoz. 
Ő ott hált.

S ezt csak másnap tudták meg a 
tisztek. Délebédnél aztán meg is kér
dezték az okát.

A nemzetes asszony körülröppen
tette mély szemét az urakon s úgy 
mondta:

— Hisz jól tudják önök, hogy 
nincs itthon az uram.

A kemény katonákat megejthette 
ez a mélységes szeretettel kizengő 
mondat, mert hiába tiltakozott Syl
vester Dávidné, hogy neki nem teher 
a tiszteletes urék vendégszerető há
zában való alvás: kiköltözködtek a 
kúriából; szerte szóródtak a faluban 
kis parasztházakba.

— Orosz tiszt uriasszonyt ki nem 
tessékelhet a saját házából I — men
tegetőztek.

De ebédre és vacsorára mind a 
húszán a nagyasszony vendégei vol
tak ezután is.

Hire futott hamar a vármegyében, 
hogy Sylvester Dávidnét milyen ön
feláldozó udvariassággal veszik körül 
az orosz tisztek Rétyen s nem múlt. 
el nap, hogy egy-egy úri család meg 
ne látogatta volna egyik-másik falu
ból a kúria nemes úrasszonyát és 
orosz vendégeit. És a magyarokat 
szomorúságukban vigasztalta, hogy 
az orosz tisztek — megbecsülik és 
hősnek tartják a magyart.

Ilyen látogatás közben határozták 
el a búcsúzó orosz tisztek felkéré
sére, hogy az utolsó este bált ren
deznek Rétyen, Sylvester Dávid kú
riájában.

Röpke szárnyon repült szét a hir, 
hisz szép lányok és kedves asszo-
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nyok csicseregték tovább egymás 
fülébe. Nem csuda hát, ha ott volt 
a íélvármegye, mikor a sepsiszent
györgyi banda megzendítette a hú
rokat.

Kedvesen mulatoztak az orosz tisz
tekkel a magyar lányok és asszo
nyok. A mamák és nagymamák meg
elégedetten nézték, hogy a fiatalok 
milyen buzgósággal tanítanak egy- 
egy orosz tisztet a csárdás méltósá- 
gos és mégis játszi lépéseire. S olyan 
édes melegség futkosta körül öre
gedő szivüket, mert a tiszturak még , 
nagyobb buzgósággal akartak tanulni.

Már éjfél lehetett, mikor lovak áll
tak meg az ablakok alatt. Behallat
szott a táncteremmé alakított nagy 
ebédlőbe, hogy a lovasok leugrottak 
a lovakról. Egykét perc múlva négy 
osztrák tiszt lépett be a táncolok 
közé. Mindenki elhallgatott, csak a 
cigány húzta tovább is a magyar 
nótákat.

Az osztrák tisztek odaléptek a 
legöregebb orosz tiszthez. Bemutat
koztak s hangosan mondták:

— Meghallottuk, hogy itt mulat
tok ; mi is szeretünk táncolni; azért 
jöttünk. Ugy-e jól tettük ?

Az orosz tiszt rendreutasitó ko
molysággal válaszolt:

— Itt mi vendégek vagyunk. Ott 
ül a ház asszonya!

Az osztrák tiszt összeszorította a 
fogát és Sylvester Dávidnéhoz lépett:

— Pardon! — mondta s aztán ott 
is bemutatkozott.

Mindjárt táncra is kérte a nemze- 
tes asszonyt.

Sylvester Dávídné remegő, de ha
tározott hangon válaszolt:

— Magyar ur senkitse küld ki a 
házából, még a hívatlan vendéget 
se ; de osztrák katonával nem tán
colok még a magam házában sem.

Döbbenetes csend lélegzett a te
remben. Az osztrák tisztek elsápad
tak. Meghajtották magukat az orosz 
tisztek felé s ellovagoltak.

A nóta pedig egyre szólt a cigány 
hegedűjén s táncoltak is tovább, ki- 
yilágos-kivirradtig, az orosz tisztek 
és a magyar asszonyok a rétyi 
bálon.

Sylvester Dávidnénak hazáját féltő 
solyomlelke pedig a zeneszó mellett 
■s csak ott járt, — ott borongott, ott 
száguldott — férje mellett a csala- 
eren, — Hátha az orosz katonák 

retyi mulatozása idején valami cso
dalatos fordulat állott be. — Hátha 

e8ls • . . mégis". . . más lesz majd 
a vege . . .

W ittenbergi emlékek.
i.

Négyszáz éve élt nagy emberek
nek, négyszáz éve történt nagy ese
ményeknek emléke köszönti és kiséri 
az embert mindenütt, amig Wittenberg 
falai közt jár.

Nem nagy város ez ; lakosainak 
száma csak 20.000 körül van. Ipari, 
kereskedelmi, katonai, művészeti vagy 
tudományos szempontból egészen el
törpül Németország sok nagyforgalmu, 
gyárkéményektől füstös, kaszárnyák
ban, erődítésekben bizakodó, képtá
rakkal dicsekvő s egyetemekkel büsz
kélkedő, százezreket számláló városa 
medett. De az idegen s a német nem
zet fiai ép oly, vagy talán még na
gyobb számban keresik meg ezt a 
kis várost, mint sokat amazok közül, 
mert valamikor erre volt irányítva 
egész Európa szeme, négyszáz évvel 
ezelőtt ennek jutott az az elmulha- 
tatlan dicsőség, hogy az evangélium
nak hamuba temetett fáklyáját itt 
vette fel, itt tisztította meg és itt 
emelte magasra egy egyszerű barát, 
hogy rendeltetése szerint világítson 
mindeneknek.

1508-ban került ide Luther az er
furti Ágoston-rendű szerzetesek zár
dájából, amelyben három évig olvasó
számra mondott imádsággal, böjttel, 
testsanyargatással kínozta magát, hogy 
lelkének megnyugvást szerezzen, de 
hiába. Ott kezdte s Wittenbergben 
folytatta és végig küzdötte az ön
magával való harcot, hogy azután 
csatára keljen az evangéliom ellen
ségeivel.

Wittenbergben mint az egyetem
nek tanára s a vártemplomnak prédi
kátora olyan lelkesedéssel munkál
kodott, hogy tanítványainak, a pol
gároknak s Bölcs Frigyes szász vá
lasztó-fejedelemnek szeretetét csak
hamar megnyerte. Ez a fejedelem lett 
a későbbi reformátornak legnagyobb 
pártfogója.

Luther az Ágoston-rendű szerzete
sek zárdájában lakott, amely ma is 
épen áll. Mikor a reformáció követ
keztében szerzetestársai elhagyták a 
zárdát, Állhatatos János választó-feje
delem, Bölcs Frigyes utódja, Luther
nak ajándékozta az egész épületet, 
amely előtt akkor az utca felől sza
bad tér volt, most pedig egy régi ház 
és közben fával, virággal díszített ud
var van. Sokan szakasztanak a be
járatnál levő hársfáról virágot, levelet; 
sokan isznak az ott levő kútnak frisg 
vizéből: de sokkal többen szakasz

tanak a reformáció óta a szentirásnak 
kies mezején, hogy az ott szedett 
emlék áldva kisérje őket holtukig és 
sokkal többen isznak azóta az élet
nek vizéből, hogy attól egész földi 
vándorlásukra üdülést nyerjenek.

Amint az ember a bejárathoz kö
zeledik, szemébe ötlik az első eme
leten két ólomkarikás ablak között 
a nagy reformátor domborművű képe 
s alatta ez a fölirás: „Itt élt és műkö
dött dr. Luther Márton 1508—1546.“ 
Azok az ólomkarikás ablakok az ő 
szobájának ablakai. Régi színezetű, 
egyszerű, elég tágas szoba ez. Falai 
barnára festett faburkolattal vannak 
bevonva; szúette padlóján egy hatal
mas termetű, barna cserépkályha, egy 
igen megvásott. göcsörtös, téntafoltos, 
nehéz asztal, egy falmentén elnyúló 
pad s az egyik ablaknál egy két üléses 
szék áll. itt szokott Luther feleségével 
elüldögélni munka után az esti szür
kületben. A szoba egyik ajtajának 
szemöldökfáján Nagy Péter egykori 
híres orosz cár neve látható, amelyet 
itt jártában maga irt oda krétával. Az 
orosz betűkkel irt nevet beüvegezték, 
hogy a letörlődéstől megmentsék.

A hatalmas uralkodó itt jártát hir
detik egy másik szobában Luther ivó
poharának cserepei is. Nagy Péter el 
akarta vinni a poharat s hogy nem 
engedték, összetörte azt. Ott van 
Luther bükkfából való korsója is, 
amelyet később ezüstbe foglaltak s a 
reformátor képével és felirattal láttak el.

Az első emeleten egymásba nyíló 
szobákban mindben reformációra vo
natkozó emlékek vannak. Van Lut
hernak sok képe. Köztük különösen 
feltűnő egy bajuszos, szakállas alak, 
amely abból az időből ábrázolja őt, 
mikor birodalmi átok alá vettetve 
„György úrfi“ álnéven Wartburg vá
rában rejtőzködött, hogy ellenségei 
ne árthassanak életének. Ugyancsak 
látható ez a kép Wartburg várában 
is. A wittenbergi zárdában ott vannak 
annak a szószéknek maradványai is, 
amelyen hirdette az Isten igéjét s az 
a katedra, amelyen a tudományos 
értekezéseket tartották.

Ott láthatók még Luthernak, Me- 
lanch’onnak levelei, kézírásai, Luther
nak olvasója, gyűrűje, homokórája, 
az ellene kiadott pápai átokbullának 
egy példánya, Bölcs Frigyes, Állha
tatos János és sok más fejedelem 
arcképe, valamint a Worms városában 
felállított reformációi emléknek kiseb
bített mása, amelyben Lutheren kívül 
láthatók a reformáció előkészítői, lel
kes bajnokai s a reformáció történe
tében kiváló szerepet játszott, több
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városnak egv-egy női alakban meg
testesített jelképe.

A sok egyéb emlék közül említ
sünk még meg egy képet, amelyet 
egy reformáció korabeli híres festő, 
Cranach Lukacs festett. A képen egy 
kétfelé választott szőlőhegy van. 
Egyik felől el van rontva a kút, puszta, 
siralmas állapotban van a szőlő; akik 
odabent vannak, csak irtanak, éget
nek, pusztítanak. A másik felől rend
ben a kút, a tőkéken meglátszik a 
gondos ápolás; akik ott vannak, plán
tálnak, öntöznek, kapálnak, gereb
lyéznek. — Amabban a pápa hívei, 
emebben Luther és társai a munká
sok. A képnek címe pedig e z : „Az 
Úr szőlője.“

(Folyt, köv.)

Szalay Mihály.

Csőre Bindi.
Irta: Csite Károly.

Csőre Bindi a kanász, mélyen aludt 
leteritett szűrén a domboldalon ter
peszkedő hatalmas hársfa alatt. Dél
ben még árnyékba feküdt le, de az
óta fordult a világ, az árnyék nagyot 
nyújtózkodva más oldalra csúszott: 
Bindit olvasztotta a napsugár, Gyura 
bojtár, a csupasz képű öreg legény, 
megjártatta azóta a gondjaira bízott 
jószágokat az egész sertés legelőn.

Egy jó húsban levő koca meg
ugrott a társaságból s látva pászto
rát mély álomban szenderegni, ku
tatni kezdett vállra vetett tarisznyá
jában. Ámde a tarisznya le volt csa
tolva, a koca sem engedett: jókora 
taszítással tisztelte meg a tarisznyát. 
Nohát, a domboldal meglehetős lej
tős volt. Bindit kimozdították helyé
ből s arra ébredt fel, vagy talán azt 
hitte, álmodik, hogy sebesen gurul 
lefelé, mint a taligakerék, összelapítva 
egynéhány isten átkozta Igrice tüske 
bokrot.

Megérkezett erre Gyura is a tár
saságával. No, a Gyura hallhatott 
eleget, ha akart. De Gyurának van 
esze, hiába mondják, hogy bolond. 
Akkor hall meg ő valamit, mikor 
akar. Bizony, Bindi szerint kelle
metlen gurulásának is Gyura az oka. 
Furkós botját hozzá hajítja, hogy 
jobban halljon, de Gyurának van esze: 
nagyot ugrik s lábai alatt repül el a 
furkósbot.

— No megállj, azért sem adom 
meg azt a felliter bort I . . .

— Maga úgy is csak Ígérni tud, 
— mondja Gyura, nem is a cérna,

hanem pókhállószál vékonyságú 
hangján.

— No várj, majd Ígérek neked 
olyant is, amit megadok, de azt már 
nem köszönöd meg 1

— El is megyek ám magától, nem 
leszek olyan bolond, hogy magam 
őrizzem a disznókat!

Bindinek ez nem volt kedvére való 
beszéd. Tehát kedveskedésre fordí
totta a dolgot:

— No, azért ne izélj, hisz’ úgy 
szeretlek mintha fiam volnál.

— Hát akkor mért nem adja meg, 
amit Ígért ?

— No, máma megadom. Gyere 
estére az Icig bácsihoz, ott találsz. 
Most én elmegyek haza. Dógom van. 
Jól vigyázz az állatokra 1

Csőre Bindi haza tartott. Dolga 
Icighez vitte. Legtöbb dolga ott akad 
s oda mindig rá ér elmenni, de ha 
az Isten házát hozzák elő neki, ak
kor mentegetőzik, hogy igy, úgy, 
nem adnak neki arra is időt, hogy 
oda is elmehetne.

Igaz, foglalkozik disznógyógyitással 
is. Sok állatnak akad baja. Egy kis 
italra valót igy is csak szerez. Gyura 
tudna valamit arról is szólni, hogy 
mikép lesz egyik-másik állatnak baja? 
De Gyurának van esze. Tudja ta
pasztalásból, hogy Bindi furkós botja 
igen kemény. Kökényfából van.

Asztalhoz telepszik Icignél a 
kanász. Nem parancsol semmit. Mi
nek is parancsolna ! Icig bátyja anél
kül is tudja a rendet. Tudja, mi kell 
és mennyi a Csőre urnák ?

Kisvártatva az ajtó szárfánál egy 
vigyorgó fej mutatkozik: a Gyura 
bojtáré. Bindi rárival:

— Tyű, már itt vagy rí Ilyen ko
rán haza eresztettél I. . .  Tyű 1. . .

— Adja meg, amit ígért, mert el- 
szökök, — fenyegetődzik Gyura.

— Nohát gyere ide, azután igyál 
az egyszer mint a budai törökök.

Vendég urak szótlanul nyelik a 
bort. Ámde csakis Bindi, mert ő te
heti. Gyurának szuktérosan kell 
bánni a félliterjével, mert az Ígéret 
csakis addig áll.

Amint igy nedvezik torkukat, be- 
csosszanik hozzájuk nagy papucsá
ban Csilinkó Náci : Icignek szombati 
vendége. Minden hét végén egy ha
tos jár ki néki hites Rézijétől.

— Szerbusz, Náci testvér! — kö
szönti Bindi.

Nácinál nehezen megy a szó. 
Köszöntés fejében morcanik egyet. 
Zsebébe vakarászódik hatosa irányá
ban s majd sírva csúszik ki belőle 
a szó:

— Jaj, ja j! édes Teremtődi, el
vesztettem a pénzemet!

Iramodik azután kifelé.
Gyura bojtár kampós botott hozott 

magával. Bindi azt akasztja Náci 
nyakába s visszahúzza.

— Ne te, ne 1 azért ne szaladj el. 
Ihatsz az én boromból.

Náci, komédiásnak is beillett volna, 
oly boszorkányosán eltüntetett egy 
hajitásnyira négy decire valót. Bindi 
nem sajnálja tőle. Sőt megáldatja 
azzal, kinek áldani illik és dukál. 
Ámde Náci még azután is sopánko
dott hatosa elvesztén:

— Hidd el pajtás, jobban sajnálom 
egy forintnál 1

— Szarva között a tőgyi 1 — kiált 
erre boszúsan Bindi. Nem is csoda, 
ha ilyen beszédtől epéje közé keve
redik a bor

— Má’ nem tóm, miért van ilyen 
hitvány ember a világon ! Te Gyura! 
te is csak hitvány, semmi ember vagy, 
ugy-e ? De mégis különb vagy nála; 
— folytatta kifakadását.

— Még magánál i s ! — felelt rá 
Gyura. De ez egyszer nem volt esze, 
mert a kökényfa botot most még 
keményebbnek találta, mint máskor. 
Ríva fakadt:

— Azért is elmegyek magától. Nem 
leszek tovább a bolondja. Én őrzöm 
a disznókat, mégis megver!

Bindi szíve nincs kőből. Hát még 
mikor a bor szeszi megpárolja! No 
meg a Gyura fenyegetődzése. Akkor 
úgy jár a szíve, mint a felmelegített 
vaj:

— Icig bátyám 1 hozzon az én 
kedves fiamnak még egy félliter bort. 
Jó gyerek ám e z : megérdemli. Nézz 
oda, te csupasz ábrázatu suszter, ez 
aztán a legény, nem olyan mint te. 
Szép kisleány mosolyog rá minden 
reggel a fölszegen.

Gyura bojtár még a félliter bor 
hozatala közben is küzködött a ke
serűség egerével, ami belsejében rá
gódott. De mikor szép leányról tett 
említést a gazdája, akkor kiugrott 
belőle, mint a másik fajta egér a meg
rázott csizmaszárból.

— Neked még bajuszod sincs. 
Nézd meg Gyurát, lesz annak. Ugy-e 
Gyura ? Hát az enyém! Ez aztán a 
bajusz ni I

Hogy még alaposabb tudomást 
szerezhessen bajuszáról a Náci, hozzá 
bökött vele, mint ökör a szarvéval. 
Nácinak csiklandozta orrát a kiviasz- 
kozott bajuszhegy, fölmorcant:

— Ne kutyálkodj!
Bindi még jobban belemelegedett
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a kötekedésbe. Igaz, hogy már a má
sodik liternél tartott.

.— Mondd meg, te papucsos nem
zetség, micsoda boszorkányságot csi
náltál Rézi néninek, hogy feleséged 
lett ?

Ez a beszéd belefurt a Náci ön
érzetébe. (Meg zavarta fejét a bor is.) 
Nagyot csapott öklével az asztalra s 
rikácsolva kiáltotta:

— örült, hogy elvettem. Eleget 
erőszakoskodott a nyakamon, mikor 
legény voltam a városban.

— Micsoda?! — csudálkozott Bindi. 
— így mersz á Rézi néniről beszél
ni?. . .  No várj, azonnal megyek hozzá, 
elmondok neki mindent!

Náci erre úgy kivörösödött, mint 
egy bosnyák sipka. Szörnyű mód 
megrémült.

— Igazán megijesztel! Csak nem 
akarod megmondani a feleségemnek ?

— Megmondom biz’ én. Megyek 
egyenest hozzá; — szólt Bindi s ki
felé indult.

Náci kétségbeesetten rohant utána 
s az udvar közepén érte el. Valamit 
a fülébe súgott. Hogy mit ? Nem tu
dom teljes biztonsággal. Goromba 
szél süvöltött végig az udvaron s 
elkapta Náci szavait. Az egészből 
csak a csizmafejelés szót értettem 
meg és azt láttam, hogy Csőre Bindi 
visszafordult a korcsmába s megiítak 
Nácival még egy liter bort.

Nem hagyom annyiban a dolgot,

A közös legelők felosztásán ak  
káros hatásai.

i.
Ezelőtt mintegy 20—25 évvel egyik 

község a másik után szüntette meg 
a közös legelőket. Elbocsátották szol
gálatából a csordást, eladták a csor
dás-házat. Azt mondták az emberek, 
aki akar őriztetni, marháit legelőre 
hajtani, tartson magának pásztort, 
szerezzen legelőt, ahogy tud, legeltesse 
barmait ahogy tudja.

Már pedig ebből az eljárásból, eb
ből az elvből több rossz dolog szár
mazott.

Első rossz dolog az, hogy a gazda
ember aki saját erejéből se pásztort, 
se legelőt nem bir előállítani, hanem 
marháit kénytelen folytonosan az

meg kell tudnom ennek a csizmafe
jelésnek a históriáját s legközelebb 
azt irom meg.

Egy tékozló fiú önvallom ása  
anyja sírjánál.

Egy nagyobb városban történt a 
következő eset. Egy istenfélő vallá
sos anyának fiát valami bűntény miatt 
börtönbe kísérték.

A szülők intései, figyelmeztetései 
látszólag hiába valók voltak.

Csakugyan az anya imája semmit 
sem érne-e az Isten trónja előtt?

„Nem, — egy fiú, akiért sokat imád
koznak, nem veszhet el!“

De az anyai szív meghasadt, mert 
nem tudta azt a szégyent elviselni, 
hogy fiát, mint rabot lássa a börtön
ben. — Ki is vitték harmadnap ko
porsóját az örök béke honába.

Amit az anya figyelmeztetései nem 
tudtak elérni, azt megtette a halálról 
szóló értesítés. — A fogház lelkészé
nek most már könnyű volt ezen ifjú 
bűnöst a Krisztushoz vezetni. Hivő 
lélekkel ragadta meg a kínált üdvös
séget és elnyerte bűnei bocsánatát.

Szabadulása napján a fogház lel
készének és másoknak kíséretében 
először is a temetőbe ment elhunyt 
édesanyja sírját fölkeresni.

Az őrt álló rendőr úgy odavetőleg 
mondá neki: „Úgy látszik, mintha

istállóban tartani, nem képes olyan 
egészséges marhát nevelni, hogy az 
idő viszontagságait kiállja.

Mert úgy vagyunk a barmaink 
egészségével is, mint a saját egész
ségünkkel. Nézzétek meg azt a hi
vatalnokot, akit foglalkozása örökösen 
a szobához köt, aki reggeltől estig 
nap-nap után íróasztalára hajolva 
dolgozik, — akinek sorsát pedig né
mely földmivelő atyánkfia talán még 
irigyli is, — milyen hala vány, sápadt; 
ha egy kicsit nedves, vagy ködös, 
mily fázékony, didergős lesz. Minő 
hamar kap náthát, hurutot, nem rit
kán veszedelmes tüdőbajt, lázt. stb. 
Mig ellenben a szabad természet ölén 
felnőtt földmives vagy pásztorember 
fel sem veszi az ilyen csekélységet.

A folytonos istállói levegőben élő

maga megváltozott volna 1 “ Igen, — 
hála Istennek, volt a rövid felelet.

A halottak néma birodalmában 
térdre esett a megtért fiú édesanyja 
sírhalmánál és hálát adott a jó Isten
nek, hogy ismét a helyes útra tér
hetett. — Végre így szólt kitörő zo
kogással : „Óh Istenem, mondd meg 
anyámnak, hogy imája meghallgat
tatott ; elveszett fia meg van mentve! “ 

Ha volt imádkozó édesanyád, úgy 
gondolj a bánatra és fájdalomra, 
melyet éretted eltűrt 1 Ha jó anyád 
szemei bezáródtak már, az égi Atya 
vár a te megtérésedre!

„Anyám imái engem hegyláncként 
vesznek körül’* — mondá egykor 
valaki kétségbeesésében!

Isten kinálja most is néked az ő 
kegyelmét! Szólj te is ekként a té
kozló fiúval: „Elmegyek és megtérek 
az én Atyámhoz ! “

Német eredeti után :
Pulay Vilma.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlökei.
November 19. vasárnap Máté 9, 18—26.

„ 20. hétfő Márk 12, 41—44.
„ 21. kedd Kol. 1, 9 — 14.
„ 22. szerda I. Máté. 9, 23—24.
„ 23. csütörtök 2. Tess. 3, 1.
„ 24. péntek Zsid. 12, 5—6.
„ 25. szombat Máté 5, 4.

állat is csak úgy van. A legkisebb 
hideg, vagy nedves időben is szőre 
felborzad, fázik, kpnnyen meghűl és 
különféle betegségek martalékául esik. 
Téli időben — úgy szólván — a 
gazda befogásra alig használhatja.

Különösen pedig áll ez a csikó 
nevelésnél. Itt még az a hátránya is 
van a dolognak, hogy a csikónak futó
képessége sem fejlődhetik ki eléggé, ami 
pedig már számottevő hiba a lónál.

De hátrányosan befolyásolja a kö
zös legelők felosztása a háziállataink 
téli takarmányozását is. Mert nyáron 
meg kell etetnünk a télire való egy 
nagy részét is. Különösen ott érzik 
gazdáink ennek hatását, ahol a ter
mészetes takarmány nem terem na
gyobb mennyiségben, vagyis ahol 
kevés a rét.

.'ji! . , ' -
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Igaz ugyan, hogy ennek ellenében 
azt szokták felhozni, hogy legeltetés 
mellett kevés az istállótrágya. De ez 
csak látszólagos veszteség, mert az 
igás jószág amugyis az istállói etetésre 
van utalva és a kellő almozás mellett 
elegendő trágyát csinál, csak azt a 
főelvet tartsa mindig szem előtt a 
gazda, hogy a birtokán termett szal
mát sem mint szalmát, sem mint 
zsuppot ne adja el, mert a termő
talajnak minden évben vissza kell 
adni trágya alakjában azt, ami rajta 
termett, ha azt akarjuk, hogy annak 
termőképessége ne csökkenjen. De 
meg ott vannak a műtrágyák, azokat 
is fel lehet használni. De kárpótolhat
juk a trágya esetleges hiányát még 
azzal is, hogy helyes váltógazdálko
dást folytatunk. Meg ne ijedj jó ma
gyarom, ha váltógazdaságról beszélek. 
Mert nem olyan vékony szelet papír
ról beszélek ám én, amelyet a taka
rékpénztárak és talán uzsorások adnak

a markodba, hogy két kezes aláírá
sával a saját nevedet is kanyaritsd 
oda, hanem úgy értem én azt, hogy 
kisded gazdaságodban helyes rend
szert kövess. Vagyis helyes vetés
forgót állíts be. Ne törekedjél arra, 
hogy minél több területet búzával 
vess be, hanem tekintve, a mostani 
magas állatárakat, minél több mester
séges takarmányod legyen.

Mit érsz el ezzel! Azt, hogy föld
jeid termőképességét fokozod, több 
és tisztább gabonát terem, amellett 
pedig állatállományod szebb, élénkebb 
és a mi a fő : kétszer annyi lesz, 
mint ellenkező esetben.

Vedd elő a krétát, számíts! Szá
mítsd ki, hogy mikor lesz több jö
vedelmed, ha a fősulyt arra fekte
ted-e, hogy minél több búzád, vagy 
h a : minél több marhád van ? Jól 
tudod, hogy ma, egy választó borjúért 
annyit kapsz, mint azelőtt 20—25 
évvel egy borjas-tehénért kaptál.

Azonkívül: majdnem minden falu
ban ott vannak a tej szövetkezetek, 
— ha nincsenek, meg kell teremteni 
őket, — ahol a marhaállományod
nak egy mellékes, de nemkevésbbé 
fontos jövedelmét, minden időpazar
lás nélkül, könnyen és kényelmesen, 
igen jól értékesítheted.

Tehát arra kell törekedni, hogy 
egészséges, jófajú és elegendő marha- 
állományunk legyen. Ezt pedig csak 
úgy érhetjük el, ha közlegelőink 
vannak.

De meg kell teremtenünk a köz
legelőket újra, még ott is, ahol azt 
felosztották, vagy esetleg: nem is 
volt, — egy másik fontos és az 
életre mélyen kiható okból is, mely 
nem más, mint gyermekeink testi és 
lelki fejlődésének kérdése. Erről szó
lok a következő cikkben.

M. Nagy Bálint,
nádasdi tanító.

Az egyház köréből.
Egyetemes gyűlés. A magyaror

szági egyetemes egyház a múlt héten 
tartotta évi közgyűlését Budapesten. 
A közgyűlés, melyen báró Prónay 
Dezső elnökölt sok kisebb jelentő
ségű ügy mellett rendkívül fontos 
ügyeket intézett el. Elhatározta, hogy 
megsürgeti a kormánynál az 1848. 
évi XX. törvénycikk végrehajtását, 
valamint a lelkészek fizetésrendezését. 
Az 1897-iki népiskolai törvénynek, 
mely a róm. kath. egyház javára 
sok káros intézkedést tartalmaz, szin
tén módosítását követelik.

Követendő példa. Dr. Fischer Gyula 
győri kir. főügyész és felesége elhalt 
kedveseik emlékére sirkoszoru helyett 
a győrszemerei ev. gyülekezetnek 
templomalapra 40 kor. adományoz
tak. A jótékonyság virágaiból készül 
a legszebb sirkoszoru.

A Luther Társaság közgyűlése. A 
tagok nagy érdeklődése mellett tartotta 
november 10-én a Luther Társaság 
rendkívüli közgyűlését Budapesten. 
A gyűlésen fájdalommal tudomásul 
vették Dr. Zsilinszky Mihály elnök 
lemondását, kit nagy érdemei elis
meréséül tiszteletbeli elnöknek válasz
tottak meg. Elnökké egyhangú lel

kesedéssel dr. Osztroluczky Miklóst 
és Scholtz Gusztáv püspököt válasz
tották. Kirhirdették az egyesület uj 
alapszabályait, majd megállapították 
a jövő évben kiadásra kerülő könyve
ket. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
az Evang. Családilapot, mint nép
lapot megszünteti s helyette a Ha
rangszót részesíti nagyobb anyagi 
támogatásban. Elhatározta továbbá, 
hogy a művelt evangélikus családok 
részére külön lapot indít, mely havon
ként jelenik meg.

Értesítés a Luther-Naptár ügyében. 
Tisztelettel értesítjük az 1912. évi 
Képes Luther-Naptár iránt érdeklődő 
nagyérdemű közönséget, hogy ennek 
példányaiból már csak néhány száz 
darab van készletben. Akik tehát a 
„Luther-Naptárt“-t terjeszteni, vagy 
egyes példányokat megrendelni szán
dékoznak, erről a bizományba, vagy 
megrendelésre kért példányszámok 
megjelölésével alulírottat minél előbb 
értesíteni szíveskedjenek. Ezt annyival 
inkább kérjük, mert ha a jelentkezések 
száma esetleg szükségessé tenné a 
második kiadást, arról még idejében 
kell gondoskodni, hogy karácsonyig 
kész lehessen. Egyúttal kérjük a 
mélyen tisztelt lelkész és tanító ura
kat, kiknél bizománybán vannak

Naptárak, szintén legyenek szívesek 
arról minél előbb értesíteni, hogy 
körülbelül hány darabot fognak eset
leg visszaküldeni, vagy pedig hány 
példányra lesz még szükségük ?

Az a kedvező fogadtatás, melyben 
a „Luther-Naptár“ eddig is részesült, 
eléggé mutatja ennek szükséges vol
tát s igy igazolja annak kiadását. 
Szükségünk van olyan, a társadalom 
legkülönbözőbb rétegeibe behatoló 
irodalmi eszközre, mely az eddigi 
közönyös és lagymatag állapotok 
helyett Luther szellemét ápolja, ter
jeszti és határozott evangélikus ön
érzetet ébreszt. Egyedül ez volt a 
szerkesztők célja és hogy a jótékony- 
sági érdeket is figyelembe vették, 
azt mutatja a „Luther-Naptár“ 106-ik 
lapján levő azon kijelentésük, hogy 
az esetleges tiszta jövedelemből a 
budapesti országos protestáns árva
házat is segélyezni óhajtják. így te
hát semmiféle érdek sem állhatja 
útját a Luther-Naptár buzgó terjesz
tésének.

A „Luther-Naptár ára 60 fillér. 
Minden tiz példány után bérmentes 
küldéssel egy-egy ingyen példány jár. 
Egyes megrendelésnél egy-egy pél
dány vidékre küldve 70 fillér. A 
megrendelések Hetvényi Lajos líceumi
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tanárhoz (Sopron. Paprét 2.) inté- 
zendők.

itthonról.

A harmadik egyetem. Debrecen az 
a szerencsés város, mely a harma
dik egyetemet megkapta. A múlt 
héten vitte meg ebbe a nagy ma
gyar városba az örömhírt a miniszter 
levele. Az egyetemen református the- 
ológia is lesz, melynek tanárait a 
miniszter az egyházkerület meghall
gatásával nevezi ki.

Dús aranyleletek. A rudai 12 apos
tol bányatársulat egyik telepén októ
berben 235 kilogram aranyat termel
tek. Az egész világ aranybányái nem 
tudtak még ilyen óriási eredményt 
elérni.

Kedélyes haramiák. Fogaras me
gyében már régóta haramia uralom 
van. Egy községnek se biztos az 
éjszakai nyugodalma. A rablók hol 
itt, hol ott ütnek rajtuk, rabolnak, 
ölnek, ahogy jön. Egy párszor már 
a csendőrség nyomukban volt, sőt a 
falut is bekerítette, melyben tartóz
kodtak. Végén mégis csak megme
nekültek. A múltkor még kedélyes- 
kedni is ráértek. Két disznót loptak 
— a csendőrkaszárnyából. Másnap 
azután egy darab disznóhust szegez
tek a csendőrkaszárnya falára s egy 
papirosra ezt Írták:

— Kostoljátok meg a disznótok 
húsát. A helyett, hogy minket ker
gettek, inkább vigyázzatok a disznó
itokra.

A rablók különben is nagyon el
szántak. Az egyiket gyanúba vették, 
hogy el akarja őket árulni. Egyszerre 
hatan levették puskájukat a válluk
ról s agyonlőtték. A csendőrség re
ménykedik, hogy hamarosan kézre 
keríti az egész bandát.

Az ország dolgáról.

Meg van a béke. Mikor már süs- 
törögtek fölöttünk a villámok s ha
ragosan morajlott az égboltozat, 
egyszerre csak szivárványos lett a 
politika ege. Megvan a békesség. 
Andrássy Gyula fundálta ki és hozta 
össze az ellenzéket a kormánypárt
tal. Megegyeztek pedig abban, hogy 
a kormány tárgyalás alá bocsátja a 
költségvetést, de e mellett hetenként 
szerdán és szombaton tárgyalják a 
vedőerő javaslatot is. Az ellenzék 
j^gszünteti az üres teknikázást s 
hetyet nyit a komoly vitatkozásnak.

Az uj házelnök. Berzeviczy házel
nök ragaszkodott lemondásához, he
lyébe Návay Lajos addigi alelnököt 
választották meg, ennek helyébe pe
dig Beöthy Pált ültették.

A nagyvilágból.

A háború. Bizony ez az új háború 
sok csodálatossággal lepi meg az em
bert Először is az olasz, az erős jogán 
ráesett a törökre. Azután egy sorozat 
olasz diadal után megfordúlt a kocka. 
Törökök, arabok egymást támogatva 
ugyancsak nagy emberáldozatot vet
tek az olaszokon. És mégis mi tör
tént ? Az olasz király a sok veszte
ség közepette, tudtára adta a többi 
uralkodónak, hogy Tripoliszt elfog
lalta. és országához csatolja. Aligha
nem egy kissé korai birtokbavétel 
volt ez. — Nagy harcok voltak Derna 
és Bengázi mellett. Az arabok kive
tették az olaszokat sáncaikból s kö
zülök kétszázat megöltek. Az utolsó 
héten a törökök ostromot indítottak 
Tripolisz ellen. Nyolcezer emberük 
vett részt az ütközetben, de az ola
szok visszaszorították őket.

A lapok nagy lelkesedéssel írnak 
az olaszok kegyetlenségéről. Egy új
ságíró egy arab házban az olaszok 
elvonulása után 120 összekötözött 
assszonyt és gyermeket talált. Megvol
tak csonkítva, részben fel voltak 
nyársalva. Egy török templomban 
400 asszony és gyermek holttestét 
találták.

Érdekes kis történetet mond el 
egy harctéri tudósító. Tripolisz falai 
alatt szomorú csoport áll fel. Egy 
sereg arabot félkörben vettek körül 
az olasz fegyveresek. Halálraítéltek 
voltak. A fegyveresek már célzásra 
emelték puskájukat, mikor egyszerre 
csak puskaropogás hangzott a közeli 
bokrok mögül. Az elítéltek barátai 
egészen eddig előrelopózkodtak, hogy 
társaikat megmenthessék. Az olasz 
katonák gyorsan ellenségeik üldözé
sére mentek. Mikor visszaértek, — 
az arabok mind mozdúlatlanúl ott 
álltak, nem futott el közülök egy sem. 
Nyugodtan várták a halált.

Fegyveres rablók egy vendéglőben. 
Varsóban egy előkelő vendéglőben 
hallatlanúl vakmerő rablótámadás tör
tént. Délben, amikor a vendéglő tele 
volt előkelő közönséggel, egyszerre 
huszonöt fegyveres rabló hatolt be a t 
helyiségbe s revolverrel a kezükben 
felszólították a vendégeket, hogy tart
sák föl a kezüket. Mindenki engedel
meskedett, csak egy pincér mert a

rablókkal szembeszállni, mire a pin
cért egy lövéssel leteritették. Azután 
az összes vendégeket kifosztották és 
megszöktek. A vakmerő rablók elme
nekültek.

A testvéri szeretet. Megható hir 
jön a rajnai tartományban levő Mar
scheid községből, egy kis fiú szomorú 
sorsáról. Nilles ottani földesgazda fe
lesége a minap Trierbe ment bevásá
rolni. Otthon magukra hagyta két 
gyermekét, ötéves kis fiát és három
éves leánykáját. A gyermekek jól vi
selték magukat s mivel tudták, hogy 
hány órakor érkezik meg estefelé 
édesanyjuk a pályaudvaron, Heszel- 
ték, hogy elébe mennek. Útnak is 
indúltak, de a sötétben eltévedtek. 
Az anya hazatérve, nem találta gyer
mekeit. Kétségbeesetten indúlt kere
sésükre, de csak reggel akadt rájuk. 
Ott feküdtek künn a mezőn egymás 
mellett az éjszakai hidegtől megder
medve. A leányka még élt, de az öt
éves kis fiú már meghalt, mert nem 
bírta ki a hideget, ő ugyanis leve
tette ruháit, betakargatta kis testvér
kéjét, aki nagyon didergett.

G A B O N A Á R A K .
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, nov. hó 16-án.

Búza 22 20, Rozs 18.40, Árpa 18.—, Zab 
18.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

W ellisch Béla
könyv-, papír- és Írószer-kereskedése

S z e n t g o t t h á r d  (V a sm eg y e ) .
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak ! Pontos és gyors kiszolgálás 1

Szobánk falát díszítsük szép bibliai 
képekkel, melyeket a dunántúli evang. 
egyesület adott ki. A szép színes 
képek művészi értékűek. Émelik a 
vallássoságot, hirdetik, hogy „én és 
az én házamban tiszteljük az Urat“. 
A képek hossza 48 szélessége 39 

Négyféle kép van: 1. a hegyi be
széd; 2. Jézus és Nikodemus 3. Jézus 
a tengeren; 4. Jézus és az emmausi 
tanítványok. Egy kép ára 50 fillér.

\
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Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz
ta tik m eg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tüzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Ne vegyen senki naptárt
addig,

mig- az 1912. évre m egjelent

K é p e s

Luther-naptárt
nem látta.

A Képes Luther-naptárt
úgy tartalomra, mint kiállításra nézve 
egyetlen kalendárium sem múlja felül.

Ára 60  fillér. —  Kapható minden gyüle
kezetben.

n n m  g é p g y á r
r u m . s z o m b a t h e l y !
Alapíttatott 1866. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:
Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .
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Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A P I B É L A ev. lelkész.
ElüflMtéiil á ra  eetész évre közvetlen küldéssel 2 kérőn» 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kéziratok  és m indennem ű m eg

k e resések  a szerkesztőség  e lm ére Körmendre {Vasvármegye) kü ldendők. E lőfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  In.

A gazdagság é s  az Isten.
Régi igazság az, hogy „minden 

rossznak gyökere: a pénz szerelme.11 
(V. Timóth. 6, 10.) Sokan, különö
sen azok, akik e nagy hibában élnek, 
ezt egyáltalában nem akarják elis
merni, s hogy erről beszélni hallanak, 
úgy tesznek mint az egyszeri angol 
földmíves, aki nem sokat törődött a 
vallással, noha nem volt éppen rossz 
ember. Sokat hallott ez a földmíves 
beszélni a híres Wesley János lelkész
ről, ő is hallani akarta hát már egy
szer. Elment azért egyszer abba a 
templomba, ahol a nagyhírű lelkész 
prédikált. Wesley így szólt: Kedves 
híveim, három pontról akarok ma 
prédikálni. Az első pont így hangzik: 
„ Szerezz annyit, amennyit csak tudsz!“ 
Nagyon figyelt a földmíves, oldalba 
lökte a szomszédját s ezt súgta neki: 
«Ez aztán derék ember, ejnye de 
kedvem szerint beszél 1“ Azután jött 
a második pont, amely így hangzott: 
„ Takaríts meg annyit, amennyit csak 
tudsz!" E pontnál Wesley erőteljesen 
szólott a pazarlás bűnéről s szigorúan 
elitélte a fényűzés őrült hóbortját. 
A íöldmíves csupa szem és fül volt 
s így szólt halkan szomszédjához: 
„Egészen a szívemből beszél. Csak
ugyan kitűnő szónok ezj“ Végre rá
került a sor a harmadik pontra, amely

így hangzott: „ Adj oda mindent, amit 
csak tudsz!" „Oh jaj, oh jaj — szó
lott a földmíves — ezzel áz utolsóval 
elrontott mindent!“ — s boszankodva 
eltávozott. Wesley eltalálta szívében 
a megsebezhető pontot: a fösvény
séget, vagyis „a pénz szerelmét, amely 
minden rossznak gyökere.“

*

Pál apostol azt mondja az I. Ti- 
motheushoz írt levelének 6, 6. ver
sében : „ Valóban nagy nyereség az 
Istenfélelem, megelégedéssel. “ Ha meg
kérdeznénk az embereket, hogy melyik 
a legjobb foglalkozás, bizonyára egy
hangúlag azt felelnék: az, amelyik 
legtöbb hasznot hajt. És ha megkér
deznénk, hogy mit kívánnának leg
jobban, ki tudja, mily sokan rögtön 
azt felelnék : ha a főnyereményt meg
nyernék. Ezek mindannyian a pénz
ben, a vagyonban találnák az ő leg
főbb boldogságukat, feledve a példa
beszéd igazságát: „Nagy vagyon,
nagy gond 1“ Ily szempontból mon
dotta egy lelkész egykor egyik hívé
nek: „Kedves Barátom! úgy hallot
tam, hogy nagyon veszélyes helyzet
ben van.“ „Hogyan, — válaszolá a 
megszólított, — én arról igazán mit 
sem tudok.“ „Gondoltam, hogy erről 
mit sem tud, feleié a lelkész, ép azért 
jöttem, hogy erre . figyelmeztessem. 
Ugyanis a meggazdagodás utján ha

lad, pedig az az ut, amelyen a Sátán 
oly sok embert a kárhozatba juttatott.* 
A bölcs beszédnek meg volt a maga 
jó hatása, s a mi emberünk ezentúl 
nem a mindenáron való meggazda
godáson törte az eszét, hanem valami 
sokkal jobbon, t. i. az Istenfélelmen. 
Valóban ez a legjobb foglalkozás, 
mert ez hoz legtöbb hasznot, miként 
az apostol mondja: „ Valóban nagy 
nyereség az Istenfélelem, megelége
déssel, mert ez mindenre hasznos, 
meg lévén benne a jelenvaló és a jövő 
életnek Ígérete.“ S az apostol ezen 
szavakat fűzi még ehhez: „Igaz ez 
a beszéd, és méltó, hogy mindenkép
pen elfogadjuk!“

*
Ki istenfélő ? A ki üdvösségét Is

tenben keresi és találja fel, úgy, hogy 
Isten öröme, boldogsága mindene. Az 
ilyennek, „békessége van Istennel“ min
denkoron, az élet minden viszonyai, 
minden körülményei közepette. Ha, 
dúsgazdag „kincsben — vagyonban“, 
nemcsak azon csüng szive, hanem 
ekként szól: „Nem hagyom magam 
hatalmukba keríteni.“ Ha meg sze
gény, nem csügged el, hanem ígyen 
szól: „Kicsodám van az egekben? 
Náladnál egyébben nem gyönyörkö
döm e földön! Ha elfogyatkozik is 
testem és szivem! szivemnek kőszik
lája és az én örökségem te vagy óh
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Isten, mindörökké!“ (73. Zsoltár 25, 
26.) Ha sok szenvedés éri és gyötri, 
nem esik kétségbe, hanem ezt mondja 
ajka: „Amiket itt szenvedünk, nem 
hasonlítható ama dicsőséghez, melyet 
az atya készített az öt szeretőknek."

Olyan férfiú volt a pogányok nagy 
apostola Pál, kit egyik csapás baj a 
másik után ért, de meg nem tört s 
szent meggyőződéssel vallá minden
koron : „Nemhogy az én szükölködé- 
semre nézve szólnék: mert én megta
nultam, hogy azokban, amelyekben 
vagyok, megelégedett legyek. Tudok 
meqaláztatni is, tudok bővölködni is; 
mindenben és mindenekben ismerős 
vagyok a jóllakással is, az éhezéssel 
is, a bővölködéssel is, a szükölködés- 
sel is. Mindenre van erőm, a Krisz
tusban, aki engem m eg erő s ítPhilip. 
4, 11 — 13.) — Istenfélő volt az a 
kereskedő is, aki, miután nagy va
gyonát elvesztette, így szólott: „Mi
kor gazdag voltam, minden dolgom
ban Istenben bíztam, most hogy sze
gény lettem, minden dolgom Istenre 
bízom.“ — Ilyen volt ama leány is, 
aki, midőn szegénysége fölött szána
koztak, ezt mondotta: „Mit szána
koztok rajtam ? — azért hogy sze
gény vagyok ? Az ember a mennybe 
juthat anélkül, hogy egy árva fil
lérje volna erszényében, de Isten 
kegyelme nélkül nem, én pedig bí
rom ezt, — higyjétek oly boldog va
gyok én e tudatban." Igen az isten
félelem megelégedetté tesz, mert az 
eszébe tartja az apostol szavait: 
„Semmit sem hoztunk a világra, vi
lágos hogy ki sem vihetünk semmit", 
az Istennel való békét és az ő benne 
való édes örömöt, azonban maguk
kal viszik az istenfélők az örökké
valóságba.

És most szóljunk néhány szót az 
elégedetlenekről. Ha avégett zúgo
lódnak, hogy ők egyszerű nép, mig 
mások az urat játszák, szívleljék meg 
egy öreg tanítónak szavait, aki, mi
dőn egykori tanítványa azon panasz
kodott, hogy ő csak egyszerű nap
számos, mig pajtásai, akikkel egy
kor egy padban ült, előkelő és gaz
dag urak, ezt felelte: „Csakugyan 
olyan szegény vagy te ? Nézd csak, 
karjaid, mily erősek és ügyesek 
a munkára, ugyan odaadnád-e ezer 
pengő forintért ? És jó egészséged 
ugyan odaadnád-e egy millióért ?“ 
Bizony-bizony megszívlelhetnék e sza
vakat, a negyedik osztály tagjai. Hi
szen ha istenfélők volnának, ígyen 
kellene szólniok: „Igaz, hogy csak 
egyszerű munkásember vagyok, de 
van élelmem és ruházatom, miért ne

lennék megelégedve azzal ? Jobban 
a gazdag sem lakhat jól, mint én. 
Igaz, hogy nincs házam, de az én 
Üdvözítőmnek sem volt, más házá
nál lakott Ő is. Miért panaszkodna 
hát a tanítvány, ha a Mesternek sem 
volt jobb dolga, sorsa. Asztalomon 
bizonyos, hogy egyszerű ételek van
nak, de nem „angyalok kenyerét“ 
birom-e az én kedves bibliámban, 
amivel annyi ezer meg ezer dúsgaz
dag nem bir ? Az is igaz, hogy u. n. 
előkelő emberekkel sem társalogha
tom, ámde minden nap és minden 
órában beszélgethetek az én Istenem
mel a legteljesebb bizalom hangján. 
A színházba sem juthatok el, de 
nem is kívánkozom oda, Istenháza 
azonban minden áldott vasárnap nyitva 
van számomra Ez felüditi a testet 
is, a lelket is, itt tanulom megismerni 
a mennybe vezető utat. Kocsikázásra 
sem telik igen szerény jövedelmem
ből, de egykor mégis Illés szekerén 
jutok fel a mennybe, s ha szolgákat 
sem tarthatok, amire nem is vágyom, 
mert az ember maga sem más tulaj
donképpen, majd eljönnek egykor 
Istennek angyalai s az én megváltott 
lelkemet felviszik Üdvözítőm ölébe. 
Akkor én is hallani fogom a boldo
gító szózatot: ,Jól vagyon jó és hű 
szolgám, kevesen voltál hű, sokra 
bízlak ezután; menj be a te uradnak 
örömébe /“ (Máté 25, 23). — íme így 
szól az istenfélő ember.

És vájjon hol szerezhetjük meg 
az istenfélelmet ? Isten házában van 
az a gyógyszertár, ahol e drága or
vosságok vannak és ingyen kaphatja 
mindenki; és bizonyos, hogy aki e 
mennyei orvosságot élvezi, az nem 
szegődik az elégedetlenek táborához, 
nem irigykedik, nem zúgolódik, hanem 
ekként szól a szent ének szavaival : 

„Mindennemű dolgomat,
Jó s nehezebb sorsomat,
Uram, csak rád hagyom ; 
Életemnek öröme 
Szintúgy mint a sérelme,
Tudom csak tetőled vagyon.“
Azért bátran elmondhatjuk, hogy 

aki megtalálta az isten félelmet, az a 
legnagyobb nyeremény birtokába ju
tott. És ezt megnyerheti mindenki, 
aki akarja!

Németből: Rédei Károly,
evang. lelkész.

Nótás Ferkó.
Irta: Szombath Ernő.

Búcsún történt.
A fiatalság javában rakta a csár

dást a korcsma udvarán felállított 
sátor alatt, amikor ott termett a tán
coló párok között Nótás Ferkó.

Egyet intett a cigányok felé, s a 
muzsikának egyszerre vége szakadt.

Általános zavar támadt. Egy-kettő 
kivételével senki sem tudta, mi tör
tént. Hát kíváncsian tekintettek a 
cigányok felé.

Azok előtt meg hetykén, kifent 
bajusszal állott Ferkó. Büszkén, ki
hívóan, dacos fővel tekintett el a ka
vargó párok feje fölött.

Amint a legények észrevették Fer- 
kót, azonnal tisztában voltak a hely
zettel. Kérdőre is vonták. Elek Já
nos, a legmódosabb gazdának a le
gényfia lépett Ferkó elé.

— Te tetted ezt ?
Ferkó hetykén csapta félre a ka

lapját.
— Én hát 1
— És miért ?
— Mert nekem úgy tetszett!
A hetyke szavak Elek János vérét 

is felforralták. De még uralkodott 
magán.

— És kinek a parancsára tetted ?
— Senkiére! Nekem senkisem 

parancsol 1
— Ej hal De nagy úr lettél!
— Nem is vagyok olyan koldus, 

mint te 1
Eleknek arcát elfutotta a pir. Szik

rázó szemmel tekintett a sértegetőre.
— Hallod, válogasd meg a sza

vaidat, mert majd megtanitlak én 
móresre, ha eddig meg nem taní
tottak 1

A többiek ezalatt körülállták őket. 
A legények között morgás támadt. 
Fenyegetőleg szorult összébb a gyűrű 
Nótás Ferkó körül.

De az higgadtan állt a helyén. 
Csak a szája körül látszott a gúny 
mosolya. S kicsinylőleg méregette vé
gig szemeivel Eleket.

Elek szinte reszketett a dühtől.
— Ki vagy te ? Mi vagy te ? Te 

falu szemetje!
Ferkó még hetykébbre vágta a 

kalapját. S aztán hajladozva, maró 
gúnnyal recitálta a maga gyártotta 
verset.

— Nótás lelkem, nótás kincsem,
A nótásnak párja nincsen I
Elek János, szemed álmos,
Eredj a kuckóba János I
Alig mondta el az utolsó szavakat, 

Elek keze nagy ivet irt le a levegő
ben s hatalmasat csattant a Ferkó 
arcán.

A verekedés általános lett. A le
ányok sikoltozva menekültek. A le
gények meg egy gomolyba kavarod-
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tak. Mire a csendőrök szétszórták 
őket, szomorú kép tárult a szemlélő 
elé. Fehér Pál félholtan feküdt a föld 
porában. Valaki megszúrta.

A vizsgálat csakhamar kiderítette, 
hogy Ferkó volt a tettes. De nem 
is tagadta. Azt hitte, Elek került a 
keze ügyébe. A túlerő legyőzte, le
taposta. llát a kését vette elő. Úgy 
szúrta meg az ártatlan Fehér Palit, 
aki pedig békéltetőleg lépett közibük.

Szerencsére, a seb nem volt halá
los. Néhány hónap alatt kiheverte a 
bajt.

Nótás Ferkót ezalatt elitélték, még
pedig négy esztendőre.

A falu népe örült ennek a leg
jobban. Legalább megszabadultak 
attól a garázda alaktól, akit mint a 
falu árváját neveltek fel s ezt azzal 
hálálta meg, hogy mindenkibe bele
kötött, minden rosszat véghez vitt. 
Nem fogott rajta a szép szó, a pi- 
rongatás. Majd talán a börtön leve
gője észretéríti.

#
Teltek, múltak az évek.
A büntetés ideje lejárt. Nótás Ferkó 

szabad lett. Haza jött a falujába. S 
mindenki csodálkozására asztalos 
műhelyt rendezett be magának.

— No, a kutyából nem lesz sza
lonna ! Mondogatták az emberek, 
amikor látták, hogy Ferkó kötényt 
kötött s neki állott a gyalupadnak.

Pedig hát az egyszer mégis sza
lonna lett!

Ferkó megemberelte magát! Mig 
oda volt, megtanulta az asztalosmes
terséget. S feltette magában, hogy 
kinn az életben is folytatni fogja. 
Bántotta a lelkiismeret is, hogy ár
tatlan embernek majdnem a gyilkosa 
lett. Szívesen fogadta azért a lelki- 
pásztor látogatását, aki pedig gyak
ran be-betekintett a műhelybe. S 
hogy ilyenkor miről, miről nem be
szélgettek, nem szivárgott ki semmi. 
De annak csakhamar hire szaladt, 
hogy Ferkó meglátogatta a már csa
ládos Fehér Pált s az egész a kapuig 
kisérte ki vendégét s barátságosan 
rázta meg a kezét. Ugyancsak Elek 
János is nagyon barátságos lett hozzá. 
Sőt, hogy a húga férjhez készült, 
m®g a szükséges bútorokat is nála 
rendelte meg.

És milyen szép munkát tudott elő
állítani ! Olyan tulipántos ládákat csi
nált, hogy a párjukat ritkították! De 
jett is ám rövidesen annyi munkája, 
i°gy egymaga nem is győzte. Segéd
emről kellett gondoskodnia!

Szóval, becsületes, jóravaló és szor
galmas ember vált belőle. Nyoma sem
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volt az egykori Nótás Ferkó hetyke
ségének, hanem szelíd, csendes, hig
gadtan beszélő emberré lett. Napon
ként dolgozott. Ünnepnapon meg ott 
hallgatta Isten házában a szent igéket.

Majd megházasodott. Gyerekeit 
Istenfélelemben nevelte. Azután ala
pítványt tett a községben, hogy az 
elzüllött, az apátián, anyátlan gyer
mekeket annak a kamataiból nevel
tessék jó iskolákban, intézetekben, 
hogy becsületes emberekké nőhesse
nek. De meg is szerették és tisztel
ték is a faluban kivétel nélkül s a 
szavát mindig figyelemmel hallgatták 
meg. S eljött az idő. amikor a gyü
lekezete bizalma a kurátori székbe 
ültette. S hogy mily sokat, mily hasz
nos dolgokat létesített a tanítójával, 
lelkipásztorával, kezet fogva a gyüle
kezetében, arról igazán csak a lán- 
dori gyülekezet tagjai beszélhetnének I 

így nevel az Isten még a börtön 
levegőjében is hitbuzgó, becsületes 
embereket az emberiség számára I

Wittenbergi emlékek.
ii.

Luthernak legnagyobb munkatársa 
és hűséges barátja a szelíd lelkű, 
higgadt természetű Melanchton Fülöp 
volt, akit nagy tudományáért „Német
ország tanítója“ címmel tiszteltek meg. 
Tudományának híre felülmúlta Luthe
rét is. Az ő kedvéért éppen úgy tó
dult az ifjúság a wittenbergi egye
temre, mint Lutheréért. Volt úgy, 
hogy 2000 hallgatója is volt. Magyar 
tanítványai iránt is többször kimutatta 
becsülését és szeretetét. A legnagyobb 
magyar hitjavítók közül Dévai Biró 
Mátyást két Ízben is ajánló levéllel 
bocsátotta haza, Stöckel Lénárdot 
pedig, aki nyolc évig volt Német
országban, csak a bártfaiak ismételt 
kérésére eresztette haza s azután is 
többször hívta vissza tanítónak Német
országba.

Egyik tanítványa Lutherhoz mérve 
így írt róla: „Testi alakjára nézve 
kicsiny, azt hinnéd, 18 éves ifjú. 
Lutherral belső szeretettel együtt jár
nak, de amaz őt egész vállal felül
múlja. Értelemre nézve ő is erős, 
úgy hogy csodálni lehet, hogyan lak- 
hatik benne a tudományoknak és mű
vészeteknek olyan nagysága.“

Nem messze van Luther lakásától 
az a két emeletes ház, amelyen ez 
a felírás olvasható: .Itt lakott, tanított 
és itt halt meg Melanchton Fülöp.“ 
Érdeklődéssel szemléli az ember a
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nagy tudós régi dolgozó, szobáját, 
megviselt bútorait és megilletődéssel 
olvassa az egyik falon: „Vándor, állj 
meg I Itt állt az az ágy, amelyen a 
tiszteletreméltó Melanchton Fülöp 
1560. április 19-én este 73A órakor 
a Krisztusban csendesen elhunyt,“.'.

A fallal körül vett kertből — azt 
mondják — egy ajtón keresztül út 
vezetett Luther lakásához s ezen szo
kott a két nagy ember egymáshoz 
átjárni. A komply dolgok megvitatása 
mellett sok kedélyes órát is töltöttek 
együtt, hisz Lutherről tudjuk, hogy 
vidámságát tömérdek gondja, mun
kája, küzdelme közben sem vesztette 
el és szívesen részt vett a testet-lelket 
felüdítő nemes örömökben. Szabad 
óráiban az énekben, zenében, költé
szetben, tréfában keresett felejtkezést 
és talán a felett az öreg kőasztal fe
lett is többször vidám kedv között 
csendült össze poharuk, amely ott 
szomorkodik a kertben ezzel a fel
írással: „Ph. Melanchton 1551.“ Az 
udvaron friss vízzel kínál Melanchton 
vízvezetéki kútja, amelyet a kiváló 
tudós érdemeiért kapott ajándékba. 
De a tudományok forrását, a híres 
egyetemet már nem találjuk Wltten- 
bergben. A nagy épületben nem tudó
sok bölcsessége, hanem katonák lár
mája hangzik. Az egyetemet 1817-ben 
áttették Haliéba és helyét kaszárnyává 
alakították át.

Nincs meg a régi állapotban a 
vártemplom sem, amelynek ajtaján 
1517. október 31-én Luther kalapács
ütései felhangzottak, mikor 95 tételét 
kiszegezte. A templom kétszer le
égett. Mind a kétszer a háborús idők 
pusztítását érezte meg. Először 
1760-ban, másodszor 1813-ban. Ma 
fényes templom áll a régi helyén, a 
régi fundamentumon s nagyrészt a 
régi falakon és az elpusztult ajtót 
drága, bronzból készült kettős ajtó 
helyettesíti, amelybe nagy betűkkel 
a latin szövegű 95 tétel van bele
öntve. Az ajtó felett lévő képen 
Krisztus keresztfája mellett jobbról 
Luther, balról Melanchton térdel; a 
kép felett pedig kétfelől Bölcs Frigyes 
és Állhatatos János kivont kardos 
kőszobra áll A templom utca hosz- 
szában nyúlik el s a bronzajtó az 
utcamenti oldalán van. Amint az aj
tón belépünk, szemben kissé balra a 
szószéket látjuk, amely előtt Luther 
hamvai s velük egy irányban a bronz
ajtó mellett Melanchton hamvai, az 
oltár e’őtt pedig Bölcs Frigyes és 
Állhatatos János hamvai nyugosznak. 
Luther sírja felett bronzlapon ez a 
felirat van: „Itt nyugszik dr. Luther
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Márton. Meghalt szülővárosában, Eis- 
lebenben 1546. febr. 18-án. Élt 63 
évet, 2 hónapot, 10 napot.“ Melanch- 
ton a sírfelirat szerint 8 nappal rö- 
ivdebb ideig élt. 63 éves, 2 hónapos,
2 napos korában halt meg.

Rajtuk kívül még sok fejedelmi 
személynek és tudósnak hamvai nyer
tek a templomban sírhelyet.

Az oltártól jobbra a német császár 
padja áll, amelyben a templom fel
avatásakor ült. A német császár, a 
mai uralkodók legnagyobbika, jó pro
testáns és sokat tesz egyházáért, de 
mi azért birodalmunk várát nem reá, 
általában nem emberekre, hanem 
Istenre építjük. A vártemplom tor
nyán is 1 m. magas betűkkel Luther 
jelszava van: „Erős várunk nekünk 
az Isten!“

Ez az egyik felirata a nagy refor
mátor ércszobrának is, amely Wit
tenberg piacán áll s egyik kezében 
a bibliát tartja, a másikkal rámutat 
arra, mint hitünk és életünk egye
düli zsinórmértékére, üdvösségünk 
forrására s Isten országáért való har
cunknak egyedül helyes és jogos 
fegyverére. A már említett feliraton 
kívül a szobor talapzatán van több 
is. Egyiken ezt olvashatjuk: „Higy- 
jetek az evangéliomnak! “ másikon 
ezt : „Ha Istentől van ez, bizonnyal 
megmarad. Ha emberektől van, ha
mar vége szakad.“

Luther szobrával egyvonalban, ha
sonló nagyságban és ugyanolyan 
anyagból készítve áll a piacon nagy 
munkatársának és barátjának szobra. 
Melanchton ércalakja egyik kezében az 
ágostai hitvallást tartja, a másik kezét 
szívére szorítja s úgy tekint fölfelé.

A két szoborra komoly méltóság
gal néz le a régi városi-templom ket
tős tornya, amelyben a nagy harang 
már a reformáció idejében hívogatta 
az élőket, siratgatta az elhúnytakat. 
Ebben a templomban hirdette Luther, 
mint városi prédikátor Isten igéjét 
s itt tartották mise helyett német 
nyelven a legelső evangélikus isten
tiszteletet 1522-ben. Innen vitette ki 
Karlstadt, mig Luther Wartburgban 
volt, a képeket, ami miatt a külső
ségekhez ragaszkodó nép fellázadt s 
Luthernak kellett köztük megjelenni 
és háborgásukat lecsendesíteni. Itt 
van Luthernak egy képe, amelyre 
V. Károly császárnak egyik spanyol 
tisztje 1547-ben karddal támadt s 
rajta két vágást ejtett. Életében nem 
tehették ártalmatlanná a nagy refor
mátort, hát halála után a képét akar
ják kivégezni, mintha azzal munká
ját is megölhetnék.
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Sok emlék van még Wittenberg- 
ben, amely mind a reformációt jut
tatja eszünkbe; de csak egyet említ
sünk még, amely szintén ellenséges 
kezek nyomát viseli magán. Ez egy 
szép terebélyes tölgyfa a város végén 
az Elsterkapunál. Vasrácssal van be
kerítve s a rácson ez a felirat olvas
ható: „Dr. Luther Márton ezen a 
helyen égette el a pápa átokbulláját 
1520. dec. 10-én.“

1904-ben Karácsony éjszakáján a 
fának törzsét annyira befűrészelték, 
hogy azt csak a leggondosabb ápo
lással lehetett megmenteni. A hatal
mas sebhely meglátszik, de kiforrott 
és a fa növekszik és nyújtja ágait 
tovább.

Sok sebet ejtettek egyházunkon is 
az ellenséges kezek. Sokszor már- 
már úgy látszott, sikerül is tervük, 
kidönthetik ennek fáját mindenestül: 
de mégis áll egyházunk, mindig to
vább és tovább fejlődik s mindig 
szélesebb körbe viszi bele az evan- 
géliom tanítását, az evangéliom szel
lemét, úgyhogy ma már a nem pro
testáns országokban is mindinkább 
evangéliomi szellemben hozzák a tör
vényeket s evangélikus módon gondol
kodnak nagyrészt azok is, akik kü
lönben gyűlölik egyházunkat. Ez az 
evangéliomnak legnagyobb diadala, 
hogy lassankint átformálja, — bár 
legtöbbször öntudatlanúl és észrevét
lenül, — még ellenségeit is.

Wittenbergnek pedig örök dicső
sége marad, hogy ott mutatta meg 
ismét az Istentől küldött új próféta 
ezt a világot újjáteremtő, de elfele
dett és eltemetett bö'csességet: az 
evangéliomot. Szalay Mihály.

A csod álatos kovácsok.
(Finn legenda.)

Irta: Albert József.

Elindult az Üdvezítő Szent Péterrel, 
Hogy bejárják a világot gyalogszerrel, 
Hanem Muszkaországba érve 
Csak belépottyantak a télbe.
Térdig ért a hó. Mit volt tenni ? 
Szánkát és lovat kellett venni.
Jézus ült hátul, Péter hajtott,
S közbe’-közbe’ nagyot sóhajtott: 
„Hej, jobb vón’ most egy halászbárkán, 
A genezáreti tó hátán 1 “
A szél a havat szembe’ hordta,
S ahol van n i! Ejnye lánchordta 1 
Egyszerre csak megbaklik a ló,
Oda a lábáról a patkó.
Keresi Péter, nem találja,
Bele-belefú a markába,
Megkékül, megdermed a körme,
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Nem szól, de bizonnyal kitörne,
Ha egy falura nem bukkannak;
S mint már szokás, a szélin annak 
Tárva — nyitva a kovácsműhely, 
Benn a mestert látni, mit művel.
Vas abroncsot nyújt egy hordóra, 
Megizzasztva tüzes kohóba’
S úgy elmerül, észre sem veszi, 
Mikor Péter lábát beteszi.
„Hej, atyafi 1 Lökje ezt félre!
Rajta, jó fizetés fejébe’,
Üssön e gebére uj patkót!“
De a kovács egy mukkot se szólt. 
„Nem hallja kend?“ Jézus int neki. 
„Vagy ha maga ép’ nem teheti, 
Engedja át az üllőt s kohót!“
A, mord ember még erre se’ szólt, 
Csak kalapált tovább mérgesen.
„No ez megbolondult teljesen.
Vagy süket lesz az istenadta!“
Péter a kantárt megragadta,
S elindultak egy más műhelybe.
Vén anyóka jött velők szembe, 
Ráncosképű, vézna, törődött;
Péter nyájasabb arcot öltött,
S megszólítja: „Hej, édes néném: 
Adj’ Isten jó nap! Szépen kérném 1 
Süket ez a kendtek kovácsa,
Vagy mi más a fogyatkozása,
Hogy nem hederít a beszédre ?“
„Óh lelkemadta emberkéje!
Talán először jártok nálunk ? 
Tudjátok meg, a mi kovácsunk 
A tudományát nagyratartja,
S ha illő címét meg nem kapja,
Nem áll szóba senki fiával.
Haragba’ is van a világgal;
Zsémbes doromb a felesége,
Helyre lány volt, mikor megkérte,
De hiába! Az idő eljár,
Magamforma öreg csont ma m ár.. . 
Ám legalább volt szerencséje,
Hajam a dér pártában érte,
No, forduljatok vissza velem 1 “
A két utas rááll szívesen.
És most Jézus veszi át a szót: 
„Nagyhírű mester, tégy velünk jót 1 
Ki megszánja az utas embert, 
Beszámítják neki odafent;
Add át egy időre műhelyed;
Talán megalkudhatunk veleu?!“
A kovács rögtön felpillantott, 
Sarokba dobta az abroncsot,
A kalapácsot elereszti,
S „Jó emberek“ 1 — szavát így kezdi,— 
„Ki a tisztességet megadja,
Cserében maga is azt kapja;
Csak lássatok a dogotokhoz,
Egy kis késés nagy bajt nem okoz!“ 
Ő maga mindjárt félreállott,
Csak oldalvást nézte munkájok.
Jól megrakva szénnel a kohót,
Jézus előveszi a fogót,
Egy ócska patkót bedug vele,
Péter úgy fújtat, izzad bele;
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Majd az üllőn kikalapálják,
S a ló lábára felpróbálják.
Csakhogy dermedt a Péter keze, 
Jézus tehát ki mást eszele,
Egy-kettő, a lácat levágja,
Fölszegezi a patkót rája.
Aztán újfenn helyreilleszti,
Sőt a más hármat is lemetszi,
Új patkót ver valamennyire,
S meg visszaragasztja helyire.
Az anyóka ezt a kovácscsal 
Nézi roppant álmélkodással.
„Nos, bölcs mester, mi a fizetség?“ 
„Minálunk nem fizet a vendég.“
„Hát akkor még egyet engedj meg, 
Hadd háláljuk meg az öregnek,
Hogy idevezérlett te hozzád!“
S Jézus újra a kohóhoz állt, 
Vasfogóval nyakszirten fogta 
A vén szüzet s a tűzbe dugta. 
„Nyomjad, Péter!“ Péter fújtatott,
A szegény anyó sírt, jajgatott,
S megtüzesedett nagy hirtelen.
Péter most az üllőnél terem,
A nagy pörölylyel végig veri,
Krisztus urunk meg kireszeli,
Előbb leöntve hideg vízzel.
Ilyen csodát csak Isten mivel!
Mint a fehérlő liliomszál,
Előttünk egy szép hajadon áll,
Nagy pirulva köszönetét mond,
S a műhelyből vígan kiosont.
Itt elbúcsúznak az utasok.
Ugyan íő kovácsunk feje most :
„No, csak csodálatos emberek ?
De én se vagyok mai gyerek,
A mit valaha egyszer láttam,
Még mindig utána csináltam.
S hogy megifjúlt az öreg Sára!
Hej, ha az én életem párja 
Ilyen csodamód átvedlenék,
Bizony mondom, boldogabb lennék! 
Nem nyugszom, mig meg nem kísér-

[tem.“
Egy pór köszönt be hozzá éppen 
S kéri, patkolja meg a lovát.
„No, — gondolja, — „mindjárt látsz

[csodát 1“
Beküldi a gazdát a házba,
Maga meg a szenet felrázza,
Vizet hint reá pemetével,
Fel is szítja nagy sebbel-lével,
Patkót görbít, majd fejszét keres,
S hiába rúg-kapál a deres,
A négy lábát tőből lemetszi,
S a patkót sorba ráilleszti.
Eddig pompásan ment a dolog,
De bezzeg most könnye is csorog! 
Cserben hagyja a tudománya,
Nem ragad vissza a ló lába,
Az meg, szegény, végsőt vonaglik, 
Nagy, bús feje mellére hajlik.
Jön a gazda: „Tyűh 1 Szedte-vette !“ 
De a kovács jól megfizette,
Odább állott hát a kárvallott.
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Csakhogy a házba is behallott 
A pörpatvar, az asszony kinéz :
No, azt nektek leírni nehéz,
Hogy’ elfutja a pulykaméreg,
Nekiáll a férje fejének,
Egy álló óráig szapulja,
Mígnem ez magát elbúsulva,
Előveszi a nagy vasfogót,
Nyakszirten fogja a szipirtyót 
S bedugja az izzó kohóba.
Az volt csak a keserves nóta,
A mit, szegény, mostan végbevitt, 
Hanem ez a sorsán nem segít,
A mester fújtat. Haj 1 hiába’ ! 
Hamuvá ég zsémbes vén párja,
Ő meg, mint ki az eszit veszti, 
Szemét a kohóra mereszti.
E nagy szorultságban mit tehet ?!
Az utasok nyomába ered,
El is éri és siránkozva.
O nagy baját elpanaszolja,
Kérvén az irgalmas istenre, 
Támaszszák párját új életre.
Nem bánja már, ha vén, ha zsémbes, 
Hisz’ hozzátörődött szegényhez!
Ki főz ? Ki vet már neki ágyat ? 
Hogy’ viselje el ez önvádat ?!
Az utasok nagyon megszánják,
S biztatják, hogy majd megpróbálják. 
Visszatérnek hát a műhelybe,
S rábukkannak a lótetemre.
Két lábat most az égi mester,
Kettőt pedig Péter ragaszt fel,
Aztán kissé oldalba rúgja,
Talpra ugrik a kanca újra,
S nagyot nyerít. Beljebb kerülnek,
A nagy munkának neki dűlnek.
Egy marék hamu, egy két szilánk, 
A mit a két utas még talált, 
Összeseprik mind egy csomóba, 
Fölhevítik mind a kohóba’,
S bedobják egy vizes vederbe.
Sűrű pára támad egyszerre,
Sistereg a víz s amint lehűl,
A jámbos kovács ugyan elhűl:
Az oldalbordája föléledt.
Jaj, de most még százszorta vénebb ! 
Biccentve lép a féllábára,
Vilámot szór a szeme párja,
Fogja a vedret s zsupsz izibe, 
Rázúditja a férj fejire!
Aztán szitkozódva bemégyen,
Jézus pedig szólt nagy szelíden: 
„Bölcsnek vallód magad, s no, látod, 
Balul ütött ki a kívánságod.
Uj paszománt, ha avult a mez,
Friss bokréta ócska süveghez,
So’se illett tavasz a télbe’! “
Azzal elmentek. Itt a vége.

Ki mint vet, úgy arat.
Irta: Bándy János.

II.
A leirt szomorú tapasztalatok után 

tekintsünk most már át a másik kö

39.

zeli házba. Mit látunk itt ? Látunk 
szép békességben élő ifjú házaspárt, 
kik gyermekségüktől fogva az Urnák 
félelmében és munkaszeretetben ne
velkedtek és eme jó tulajdonságot át
vitték a családi életbe is ! Látunk egy 
éltes özvegy anyát, kinek szemeiből 
örömkönny csillog, a mint tekintetét a 
boldog családi élet mezején legelteti. 
Látunk piros-pozsgás képű apróságot, 
kik a mértékletes és rendes életrend
től duzzadó ábrázattal hancúroznak 
a szoba porondján — apa-anya örö
mére! Minő ellentétes, de jóleső látó- 
mány ez fürkésző szemeinknek! De 
hát lássuk a fiatal apát „legényéleté
ben“ ! Ő már akkor is megszívlelte 
az öreg anyai jó tanácsokat: dolgo
zott, fáradozott a közjóra és prot. 
vallásában is híven gyakorolta magát. 
Kedvességben is részesült Isten és 
emberek előtt!

Fáradalmainak jutalmát, szerény 
jövedelmét az édes anya kezére bízta, 
tudván, hogy biztosabb kezekre úgy 
sem bizhatná. Ha néha-néha, mint 
falusi fiatalhoz illendő is, — társas 
mulatságba ment, — az ezzel járó 
kiadásokat jóakaró édes anyja taná
csára a legtisztességesebb és lehető
leg legcsekélyebb összegre mérsékelte. 
Ha néha-néha összehozta a sors olyan 
barátokkal, kik duhajkodó kedvükben 
őtet is nagyobb költekezésre csábítot
ták, mindig számot vetett magával, 
hogy vájjon kifutja-e a jövedelem és 
hogy jó anyjának szerető szivén nem 
üt-e ezáltal fájdalmas sebet? És ime 
mindig győzött benne a jobb! Ott 
hagyta a csábító álnok barátokat és 
szép csendesen haza ballagott békés 
otthonába. Sokszor hangoztatta: „Ha 
én egyszer ember leszek (t. i. házas 
ember, mert itt falun azt tartják em
bernek) a korcsmának feléje sem né
zek!* Mégis tartotta! Nemsokára 
csakugyan ember lett és oly fele
ségre tett szert (pedig idegenből ho
zott asszonyt), ki hasonmása lett öz
vegy édesanyjának, mert annak meg
kezdett nevelői munkáját teljes ere
jéből egyengette és folytatta, a mun
kát nagyon szerette, a takarékossá
got és józan életet minden másnál 
többre becsüli. Boldog volt most már 
az édesanya, midőn egyetlen gyerme
két másodmagával látta összevetett 
vállal dologhoz fogni s a dolognak 
pénzbeli eredményéről neki beszá
molni. Egészség, békesség voltak az 
egyszerű háznak ékességei 1 Midőn 
pedig az Isten házas életüket gyer
mekkel áldotta meg, — betetőződött 
a családi boldogság! A mellett pedig 
a kis vagyon egyre szaporodott, mert
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a „Sebiger“ zsidó korcsmáros zsákja 
ő tőlük bizony akár örökre üresen 
tátonghatott, valamint a „sintés“ fa
lára sem pazarolódott a duplánfogó 
kréta az ő érdekükben.

A midőn az öreg édesanya szép 
öregkort érve elköltözött oda, honnét 
nincsen visszatérés, ekkor már a 
kezdő kis vagyon megduplázódott a 
szorgalom, munkaszeretet és példás 
józanságnak gyakorlásától és igy mél
tán elmondhatta haldokló ágyában az 
öreg Simeonnal: „Most már örömmel 
meghalok, mert láttam gyermekeim 
boldogságát“ !

Azóta elmúlt jó néhány év és az 
unokák (3) is jobban, mint nem, fel
pezsdültek méltó örömükre jó szüleik
nek. Csupa élet, csupa munkaerő néz 
ki mindegyikből. Fel is használják az 
Urnák e drága adományát a családi 
jólét előmenetelére.

Dolgoznak és imádkoznak! Mert 
hogy Isten szolgálatára is vannak ne

velve, azt uton-utfélen lehet tapasz
talni.

„Ritkán látunk bort, még ritkábban 
iszunk, a pálinkát pedig nem is is
merjük, — jó nekünk a viz is*, — 
szokták mondani apjukkal együtt alka
lomadtán. Lakodalmakba, bálokba 
megjelennek, miután Jézust követve 
a közös örömökből nem kívánják 
magukat kivonni; azonban itt is pél
dát vehet róluk bárki a tisztességes 
magaviseletben és a józan mulato
zásban.

Valóságos angyal lakozik házuk 
belsejében, a mely kiterjesztett szár
nyaival a szeretetet, szorgalmat, bé
kességet az isteni félelemmel és vallá
sossággal fedezi be. Lám e családnál 
fogott az anyai jóirányu intés és jó 
példa, melynek következménye lett 
a családi boldogság. Lám ezek vete- 
getnek nem csak a testnek, hanem 
a léleknek is, melyből majd aratni 
fognak örök életet.

Vajha sokan megszívlelnék az ilyen 
példás családi életet és uralkodnának 
a testi rossz indulatokon, meggondol
ván azt, hogy a rendellenes életnek 
következménye soha jó nem lehet; 
mig a tisztességes élet szerez becsü
letet embertársaink előtt, Isténnél pe
dig kedvességet, halál után pedig 
boldog örökéletet.

Mert nagy igazság az: „Aki vet a 
testnek, abból arat örök kárhozatot, 
a ki pedig vet a léleknek, abból arat 
örök életet“.

O lvassatok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol Mtilla a bázban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel Dajlákot.
November 26. vasárnap I. Thessal, 5, 17.

„ 27. hétfő Máté 9, 23—24.
„ 28. kedd Ján. 10, 20.
„ 29. szerda II. Thessal. 3, 1.
„ 30. csütörtök Luk. 10, 42.

December 1. péntek Zsid. 12, 5—6.
„ 2. szombat Máté 5, 4.

A közös legelők fe losztásán ak  
káros hatásai.

H.
A községi közös legelők felosztá

sának másik rettenetes nagy hibája, 
gyermekeink testi és lelki elzüllésé- 
ben nyilvánul. Szomorúan tapasztal
juk, hogy gyermekeink évről-évre 
satnyábbak, gyengébbek, fejletleneb
bek lesznek. Ha az okokat keressük, 
bizony köztük találjuk az őriztetést. 
Közös legelő, csordás nincs a falu
ban, mit csinál, hogyan segít magán 
a kisgazda ?

Az alig 7—8 éves gyermekét fel
költi már hajnalban, hogy a marhá
kat hajtsa az általa legeltetésre kije
lölt, többnyire igen kis területet ké
pező legelőre. Akkor, mikor a gyer
meknek legnagyobb szüksége volna 
az alvásra, felzavarja szendergéséből, 
megfosztja nyugalmától.

És ez a körülmény oly rombolólag 
hat a gyermek testi fejlődésére, mint
ha a táplálékot vonná meg tőle. A 
gyermek nagy nehezen, engedve a 
kényszernek, felkel. Egy darab száraz 
kenyeret a tarisznyájába tesz, megindul 
a marhák után. Szerencséje, hogy a jó 
öreg Nap megszánja, aranyos sugarai
val lecsókolja szemeiről az álmot.

De mi történik akkor, ha a nap 
fényes arculatját sötét, vihartrejtő 
felhők takarják el ? Megered a fagyos 
zápor. A szegény gyermek átázik, 
átfázik a velőkig. Fogvacogva, ned
ves, lucskos ruhában állja a vihart. 
Haza nem mer hajtani, mert meg
szidják, hogy miért jön ily korán 
haza a marhákkal. Tehát vár; várja 
az Ítéletidő elmúltát, mely ha meg
történik, a nyomában kerekedett fa
gyos szél szárogatja meg gyenge tes
tén a hideg, vizes ruhát. Ilyenkor 
kapják gyermekeink a halálos nya
valyát, mely a sírba viszi őket.

Meleget, főtt ételt még jó ha este, 
mikor haza hajt, akkor kap.

Ilyen körülmények között hogyan 
legyenek ép, egészséges gyermekeink? 
Pedig a világ minden gazdagsága sem 
ér fel a jó egészséggel, a munkabíró 
ép testtel!

Eljutottunk most már azon igaz
ságig, hogy „ép testben, ép lélek la
kozik.“

Beáll az iskoláztatás ideje A tanító 
szívörvendő lélekkel várja, meleg 
szeretettel fogadja a kis gyermeket, 
hogy embert neveljen belőle. Szomo
rúan hajtja le fejét, midőn 70—80 
gyermek közül megjelenik 10—15. 
Az is álmos, elcsigázott, testileg meg

tört gyenge virág, akibe a lélek csak 
hálni jár.

Kétségbeeséssel tapasztalja, hogy 
majdnem eredmény nélkül hangzanak 
el a legjobb tanításai, mert a gyermek 
annyira kimerült, hogy nem képes 
figyelni. Szervei annyira meg vannak 
viselve az idő viszontagságai által, 
hogy nem tudják a jó magot be
fogadni.

Hát még az iskolai mulasztások 
rengeteg sokasága!

íme a közös legelők felosztásának 
lélekrontó volta!

De van még itt más lélekrontás is.
A gyermek egész nap magára van 

hagyva. Szülői felügyelet ? hol van az ? 
Ennek következménye azután, hogy 
az őriző gyermekek erkölcsileg is el- 
züllenek.

Összeverődik nagyobb társaság, 
vannak közöttük nagyobb, már úgy
nevezett kamasz-korban lévők is, akik
nek erkölcsi érzéke meg van méte- 
lyezve. Ezek azután megtanitják ártat
lan pajtásaikat a különféle bűnökre. 
Lopás, hazudás, káromkodás, tilos
ban való legeltetés, az állattal való 
kíméletlen bánásmód, förtelmes trágár 
beszédek, (nem ritkán cselekedetek), 
napirenden vannak.

így azután ne csodálkozzál édes
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szülő, hogy szárnyaid alul ártatlanul 
kibocsátott édes gyermeked testileg, 
lelkileg a romlottság örvényébe 
sülyedt.

Belátták ezt a veszedelmet az or
szág sorsát intéző uraink is, ugyan

azért 1894-ben törvényt hoztak, mely
nek értelmében a közös legelőket ezen
túl felosztani nem lehet, vagy csakis 
miniszteri engedéllyel. Sőt arról is 
gondoskodott a kormány, hogy ott, 
ahol ilyen közös legelők nincsenek,

segédkezet nyújt a lakosságnak, hogy 
ilyeneket létesíthessen, esetleg szerez
hessen.

De már erről egy más alkalommal 
beszélek. M. Nagy Bá„nt(

nádasdi tan ító .

Az egyház köréből.

A missiószövetség gyűlése. A ma
gyarhoni ev. missiószövetség, egy
házunk ez az uj, magasztos hivatásig 
életképes szervezete, Pinkafőn tartotta 
évi közgyűlését Scholtz Ödön és 
Steltzer Endre elnöklete mellett. A 
gyűlésen részt vett Bemmann missió- 
felügyelő is Lipcséből, ki értékes elő
adásban ismertette a pogány missió 
szent ügyét. Első nap vallásos missió 
ünnepély volt, melyen Stráner Vilmos 
theol. tanár végezte az oltári szolgá
latot, Scholtz Ödön pedig elnöki meg
nyitót mondott. Friedrich Fiderika, 
Szupper Ottilia, Putsch Hilda és Guth 
Ernő vallásos költeményeket szaval
tak. Mély hatást keltett a mezőberényi 
származású Róth Henrik búcsúszava, 
ki legközelebb Afrikába megy hittérítő
nek. Arra kérte az ünneplőket s álta
luk a magyar evang. testvéreket, hogy 
imádkozzanak érte és munkája sikeré
ért. A szép vallásos ünnepélyt Brun
ner János esperes imádsága zárta be. 
Másnap reggel urasztalához járult az 
ünneplő sereg, majd utána istentiszte
leten vett részt, melyen Broschkó 
Gusztáv budapesti lelkész prédikált. 
Istentisztelet után közgyűlés követke
zett, melyen a meleghangú üdvözlések 
után Scholtz Ödön elnöki jelentését 
tárgyalták le. Elhatározták, hogy a 
missióegyesület ügyét szolgáló év
negyedenként megjelenő lapot indíta
nak. Eddigelé 400 tagja van az egye
sületnek, vagyona pedig 5000 kor. 
Délután Bemmann lipcsei missiófel- 
ügyelő gyermekistentiszteletet, majd 
az esti órákban Pröhle Károly theol. 
tanár záróistentiszteletet tartott. A jó 
Isten tegye áldottá ennek a derék 
egyesületnek munkásságát és tegye 
azt Isten országa szolgálatában hasz
nossá 1

Október 31. megünneplése. A keme- 
nesmagasi evang. gyülekezet is áldo- 
zott a reformáció nagy emlékének. 

oegyesülete sikerült vallásos es

télyt tartott, melyen Berzsenyi Dezső 
tartott a hívek figyelmét mindvégig 
lebilincselő felolvasást. Vallásos költők 
műveiből vett gyönyörű idézetekkel 
fejtegette az Isten-eszmét, .akinek 
léte világit mint az égő nap, de sze
münk bele nem tekinthet.“ Intéző 
lelke jelen van mindenütt. Sorsunk 
az ő kezében van s bár végzéseit 
gyakran nem értjük: megnyugtat a 
gondolat, hogy Isten tudtával jön 
nemcsak az örvendetes, hanem az is, 
ami fáj; legyen bár útunk tövises, a 
vallásos ember keblében visszhangzik 
a költő szava: „Legyen meg hát 
Uram, te szent akaratod“. Ő a mi 
örömünk, reményünk hű támasza. 
Ha a gondoknak éjszakája nehezül 
reánk, hívő lelkünk megérti a hit sza
vát: „Ki veszt sokat, mindent mi 
drága itt; hitét, ha őrzi, őrzi őt a 
hit“. Legyünk báré világtól elhagyatva, 
szegődjék társul hozzánk a szenvedés, 
elhagyatottság, vigasztal a tudat; van 
Isten, aki senkit el nem hagy. „Aki
nek az ég alatt senkije nincsen; ne 
féljen felfogja ügyét a jó Isten“. A 
mély vallásos kebelből fakadó s hit- 
épitő felolvasást, vallásos énekek, 
Szakáll László ev. tanító és Bojtos 
László ev. segédlelkész szavallatai 
egészítették ki.

Tanítóválasztás. A kölesdi evang. 
gyülekezet körében megüresedet kán
tortanítói állásra Weil János kapasz- 
szekcsői tanítót választotta meg a 
hívek bizalma, kit a gyülekezet f. hó 
15-én nagy örömmel fogadott körébe.

Lelkészbeiktatás. Fényes ünnep
ségekkel iktatta hivatalába a sárszent- 
lőrinci gyülekezet Bohár László lel
készt. Az ünnepély fényét Gyurátz 
Ferenc püspök megjelenésével emelte. 
Megható jelenet volt, mikor a gyüle
kezet fiatal uj lelkészét a nyugalomba 
vonult ősz költő pap, Sántha Károly 
megáldotta. A gyülekezet a nap em
lékére 500 koronás alapítványt tett.

Helyreigazítás. A nemesdömölki 
szép ünnepségen adakozók névsorába

sajtóhiba csúszott be, Jugovics Lajosné 
helyett, (Kissomlyó) Ingovics Lászlóné 
volt szedve, mit ezennel helyreiga
zítunk.

Itthonról.

Kossuth Ferenc 70 éves. Kossuth 
Ferenc, a Kossuth párt vezére a múlt 
héten ünnepelte 70-ik születésnapját. 
A ritka ünnepen a nagynevű párt
vezért nemcsak pártja, hanem tisz
telői, az összes miniszterek és állam
férfiak meleg ünneplésben részesí
tették. Pártja üdvözlésére hosszabb 
beszéddel válaszolt. Elmondta, hogy 

| miután visszatért Magyarországba, 
minden erejét a függetlenségi párt 
megerősítésére fordította. Sikerült is 
azt uralkodó párttá tennie, de fájda
lom, a magyar nép átka, a testvér
harc itt is összetörte a szép eredményt.

Késő öregségére van egy nagy 
vágyódása. Az, hogy legyen alkalma 
belevinni hazaszeretetét a választási 
reform megoldásába, amelytől függ 
a haza jövője. Ezzel nemzetünk erejét 
újra meg lehet alapozni vagy sírját 
megásni. — Közreműködni vágyódik 

j  még abban, hogy megteremtessék a 
nemzet és a király közt az az egyet
értés és együttérzés, amely e nemzet
nek és uralkodóháznak egyenlő ér
deke. Kossuth beszéde mély hatást 
keltett.

Megsemmisített ítélet. Hónapokkal 
ezelőtt történt, hogy két Zsilinszky 
fiú, Áchim Andrást, ki édesapjuknak 
több támadással kellemetlenkedett, 
szóváltás közt agyonlőtték. Az esküdt
szék felmentette a két fiút, mert iga
zolva látva a jogos önvédelmet. Fel
lebbezés folytán felkerült az ügy a 
kir. kúriához, mely az ítéletet meg
semmisítette s új vizsgálatot rendelt el. 
A Zsilinszky fiúkat újra elfogták.

Kegyetlen rablógyilkosság színhelye 
volt Pozsonyban egy kis dohánytőzsde. 
Négy elvetemült ember késő este be
hatolt özv. Németh Józsefné dohány-
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tőzsdéjébe s őt és leányát megfojtot
ták, azután néhány korona pénzüket 
elrabolták. A tetteseket elfogták.

Halálos Ítélet. A veszprémi esküdt- 
biróság most mondott Ítéletet Makkos 
László bünpörében, a ki a tavasszal 
Geiszt Mórné pápai zálogintézet-tulaj- 
donost kirabolta és súlyosan megsebe
sítette, Kovács Imre diákot pedig, a 
ki Geisztnénál lakott, agyonlőtte. Az 
esküdtbiróság a vádlottat kötél általi 
halálra Ítélte

Az ország dolgáról.
Akik nem mennek gyűlésre. A poli

tikában megvan a béke, úgy hogy 
nyugodtan folyhatnak a tanácskozá
sok. De most megint más baj van. 
A képviselő urak nem mennek gyű
lésre. Csak 10 órakor kezdődik az 
ülés, de bizony az elnök sokszor még 
11-kor is alig tudja megkezdeni, mert 
nincs ember, aki tanácskozzék. Az 
egyik gyűlésen 11 órakor éppen 17 
képviselő volt jelen. Návay elnök szóvá 
is tette ezt a szomorú ügyet s komo
lyan figyelmeztette a képviselőket, 
hogy teljesítsék magukra vállalt köte
lességüket lelkismeretesebben.

Miniszterek beszéde. Két miniszteri 
beszéd is volt az elmúlt héten. Hazai

honvédelmi miniszter a véderőjavaslat 
mellett szólalt fel. Azt bizonyítgatta, 
hogy a létszámemelésre s a védőerő 
törvényre szüksége van az országnak. 
— Beszédet mondott még Lukács 
pénzügyminiszter is, aki bejelentette, 
hogy az állami tisztviselőknek erre 
az esztendőre visszamenőleg is drága
sági pótlékot óhajt adni s erre vonat
kozólag törvényjavaslatot terjeszt be. 
Persze Lukács beszéde jobban tet
szett. mint Hazaié.

Mit tárgyalnak? Az országgyűlésen 
különben most is telváltva a véderő 
javaslatot s a költségvetést tárgyalják. 
Ez utóbbi meglehetősen halad előre, 
úgy hogy az év végére remélhetőleg 
törvény lesz belőle.

A nagyvilágból.

A szerb király Párisban. Péter szerb 
király régóta tervezett látogatásait 
mégis csak elvégzi. Most Párisba 
ment s a francia köztársaság elnökét 
látogatta meg. A királyt fényes ünnep
ségekkel fogadták.

A háború. A török—olasz harc még 
most sem jutott döntő pontra. De a 
múlt hét is a törököknek kedvezett. 
Tripoliszban ugyanis nagy esőzések

álltak be s Bumeliána körül az olasz 
erődítések megsemmisültek. Az olasz 
csapatok kénytelenek voltak vissza
vonulni. A visszavonulást a törökök 
támadásra használták fel. A harcban 
több mint 400 olasz elesett. Ha az olasz 
hajók nem jöhetnek a tripoliszi ola
szok segítségéré, a törökök valószí
nűleg nagy támadást intéznek az 
olaszok ellen.

fö'ZEítK SZTD  f  (ISTÁJA
A bibliai képeket még sajnos min

dig nem kaptuk meg, mihelyt meg
érkeznek kedves olvasóinkkal azonnal 
közölni fogjuk. Az erre vonatkozó 
hirdetés a múlt számunkban a nyomda 
hibájából tévedésből közöltetett.

Pályázati hirdetés.
ítmény ev. egyházközség legalább 

egy keveset németül is tudó II.-ik 
sorszámú tanítót keres. Fizetés 1000 
korona és egy bútorozott szoba laká
sul. Pályázók forduljanak a lelkész
hez. Izmény, u. p. Nagymányok. 
(Tolna vm.)

A lap itta to tt 1816-ban. Tiz évi jó tállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazáok legrégibb harangöntődeje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödójü- 
ke t a t. községeknek és 
egyházaknak. H arangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. R eped t haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. M inden harang 
hangja előre határoz- 
ta tik  meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re  nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harnngállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szo lgálunk .------------------

G É P G Y Á R
s z o m b a t h e l y !

Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a i o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla vifiamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól

októberig minden második vasárnap. -----------------
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület 

Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.
Előfizetés ára egész érre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és mindennemű m eg
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Az ádventi hírnökök.
Irta: Szabó István.

Máté XXI. 1—3.
Midőn drága Megváltónk utolsó 

jeruzsálemi utján Galileából jőve az 
olajfák hegyén a szent város felett 
megáll, hogy teste-lelke megpihenjen, 
mielőtt arra az útra lép, melynek vé
gén a golgothai véres kereszt áll, — 
két tanítványt választ ki, sajátságos, 
de messiási munkájának szolgálatá
ban álló, szent megbízatással látva el 
őket. S a két tanítvány örömmel tel
jesiti Krisztusnak különös parancsát, 
melyet ugyan nem értenek, de nagy 
fontosságára következtetnek Zakariás 
prófétának eme szavaiból: „Mondjá
tok meg a Sión leányának: íme a te 
Királyod jő néked, alázatosan, szamár 
hátán ülvén és teher alá szoktatott 
szamár vemhének hátán.“

Kettesben küldi ki Jézus tanítvá
nyait e világba is az evangéliom hir
detésére. Legyenek tanácsadói, segítői 
egymásnak nagy, nehéz feladatok 
megoldásánál. Ha az egyiket csüg- 
gedes szállná meg, lelkesítsen, báto
rítson, a másik. Ott látjuk az inga
dozó, hitetlen Tamás oldalán Simon 
Pétert sziklaszilárd hitével; János mel- 
JetL kinek ideális, magasszámyalásu 
lelkében Jézus, mint valóságos Isten, 
ol, Mátét, Krisztusnak emberi termé

szet szerint megrajzolóját. Pál apos
tol sohasem indul egyedül hittérítő 
útjaira, hol Barnabás, hol Silás, hol 
Timotheus, hol mások kísérik őt. 
Luther csak Melanchtonnal, lángeszű 
barátjával, együtt végezhette el a 
keresztyén anyaszentegvház reformá
lásának nagyszerű művét. A nagy- 
kiterjedésű, áldásosán működő, hallei 
Francke-szeretetház bizonnyal nem 
állana, ha nem egyengette volna 
Francke-nak útját a nagy terv kivi
telében egv a krisztusi szeretettől át
hatott férfiú: Spener Fülöp, Jakab.

Ma is kettesben járnak Krisztus 
Urunk követei a földön. De kik az 
ő követei ? A lelkészek és tanítók, az 
atyák és anyák, a férfiak és nők, 
testvérek, barátok, rokonok. De nem
csak ezek. Jól tudta Jézus, hogy az 
emberek hamar elcsüggednek, hitük 
meginog. Azért választott Ő az Ő 
országának építésére olyan követeket 
is, akik az ő  szolgálatában híven ki
tartanak, mert nem a földről szár
maztak, hanem onnét, ahonnét Ő 
maga jött alá mi hozzánk: a meny- 
nyekből. — Kik az Úrnak eme 
mennyei küldöttei ?

Az isteni ige s az Úri szent va
csora. Együtt végzik magasztos fel
adatukat itt a földön, az emberek 
között, amióta Krisztus szolgálatában 
állanak. Az új egyházi esztendőben <

is eljönnek hozzánk. Köszöntsd őket 
Kedves Testvérein, szeretettel. Hisz 
ki mutatja meg neked a kétely sor
vasztó homályából kivezető utat, ha 
nem az Istennek szent igéje, amidőn 
Krisztusra célozva így szól hozzád: 
„Én vagyok e világ ama világossága, 
aki követ engem, nem jár a setéi
ben, hanem életnek világa leszen 
annak?!“ (Ján. 8, 12.) Ki szól hoz
zád oly szelíd hangon, ha sírsz a 
kereszt alatt: „Hagyjad az Urra a te 
utadat és bízzál ő benne; és ő meg- 
cselekszi?!“ (37. zsolt. 5.) Ki veszi 
le lelkedről a halál félelmét, ha nem 
őriző angyalod : Istennek szent igéje 
szent biztatásával: „Ne félj, csak 
higyj.. .!“ S óh, hány megtévelyedett 
lélek, akin a szép szó nem fogott 
már, se intés, se dorgálás, akit se 
szenvedés, se öröm nem tudott meg
állítani azon az úton, amely a pusz
tulás sírjához visz, — roskadt már 
le bűnének súlya alatt Isten szent 
oltárának zsámolyára, amidőn a hívek 
seregében állva feléje is hangzott az 
Úr szolgájának szelid biztatása: „Bíz
zatok igazán megtérők, meg vannak 
bocsátva a ti bűneitek* — s hullatta 
bűnbánólag könnyeit s adta oda 
szivét Megváltójának, azt a bűnös 
szivet, amely eddig csak a világ ja
vain, örömein, élvezetein csüngött I 

1 Az igaz keresztyén ezért hittel vallja
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minden időben: „Az én lábamnak 
szövétneke a Te igéd és az én ös
vényemnek világa.“ (119. zsolt. 105.) 
És nem felejti Krisztus komoly fel
szólítását: „Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.“

Az Úrnak küldöttei az a két követ 
is, akik oly gyakori kísérői az em
bereknek itt alant. Komor arccal, 
durva ruhában jelenik meg az 
egyik, mosolyogva nyújtja felénk 
kezét a másik s szelíden int, 
hogy kövessük. Amaz letépi éle
tünk minden virágát, szétdúlja bol
dogságunkat, emez virágokat ta
kaszt utunkon s menyországgá va
rázsolja a szegényes kunyhót is, ahol 
azt hinnétek, csak ínség és nyomor 
lakozik. Ismeritek őket az Urnák eme 
küldötteit ? Neveik: szenvedés és öröm. 
Nem egyszerre jönnek hozzátok. Ha 
az egyik jő, a másik távozik. De 
küldetésük egy. Azért jönnek, hogy 
erősítsék szereteteteket az iránt, aki
nek szeretete mélyebb, mint a ten
ger, erősebb mint a koporsó, aki 
kereszthalálával megnyitotta előttetek 
a menyeknek kapuit s örök váltsá- 
got szerzett számatokra. Ez vezette 
Krisztus Urunkhoz a pogány kananita 
nőt, ezek parancsára hajtott térdet 
Krisztus Urunk előtt a kapernaumi 
százados. Titeket is a Megváltóhoz 
akarnak vezetni. Fogadjátok hát szí
vesen őket! Ha a bánat éje borul 
reátok, ha a csalódások viharában 
megtépett szívetek sír és jajgat, — 
ne zúgolódjatok, hanem gondoljátok 
meg, hogy a szenvedés annak pa
rancsából szegődött hozzátok, aki az 
emberek sorsát oly bölcsen intézi s 
minden cselekedetével az Ő szent 
országának terjesztésén fáradozik. — 
Ha pedig az öröm angyala tér be 
hajlékotokba, első gondolatotok akkor 
is az Űré legyen. Hozzá térjen meg 
akkor is szívetek fohásza, nem fe
ledve, hogy „minden jó és tökéletes 
adomány onnét felülről jön a vilá
gosság atyjától.“

Új egyházi esztendő köszöntött be 
hozzánk. — Közeleg újra az ádventi 
király, hogy bevonuljon szíveinkbe 
gazdag mennyei ajándékaival. Köve
teit már újra előre küldötte, itt jár
nak közöttünk. Boldog, aki felismeri 
az ádventi hírnököket s a kedves, 
boldogító ádventi izenetre: .„íme a 
te Királyod jő hozzád“, ama hő imá
val mel : „Légy segítségül Isten a 
Dávid fijának! Áldott legyen aki jött 
az Úrnak nevében I Légy segítségül 
Isten ! ki vagy a magasságban. (Máté 
XI. 9.)

Én é s  a  veresbegyem .
Egykor, amikor még nem voltam 

házas, magányos szobácskámban ül
tem, de nem egészen egyedül, még 
valaki ott volt velem, nevezetesen 
egy veresbegy. Nem zártam őt be a 
kalitkába, mint egy gonosztevőt, ki
nek büntetésként egész életében ülnie 
kell, hanem szabadsága volt, hogy 
szabadon, vigan körül repkedhessen. 
A szekrény szögletén egy mogyoró
fa ág állott, azon töltötte el az éj
szakákat és nappal is előszeretettel 
ült a suttogó bokorra. Mi ketten így 
berendeztük magunkat és csakhamar 
igen jól megértettük egymást, jobban 
mint némely emberek.

A veresbegy igen kedves, nyájas 
madárka s így annak jónak is kell 
lennie. Van valami szelíd, finom és 
nyájas vonás rajta. Oly illedelmesen 
és szerényen lépked, mint egy eszes 
és erkölcsös lányka, ki szemérmete- 
sen süti le szemeit és maga sem 
tudja, hogy milyen szép. Ruházata 
igen egyszerű és igen elüt a stiglinc 
úrétól, aki az ő tarka-barka csuklyá
jában csudálatosán érzi, hogy kicsoda 
ő és a veresbegyet még figyelmére 
sem méltatja; de az oroszzöld a pi
ros mellénynyel mégis kitünően áll 
neki. És micsoda díszes jáíása és 
finom magatartása van e madárká
nak, de az egyáltalában nem a nagy
ságos billegény-kisasszonynak a ka- 
cérsága, ki büszkesége miatt azt sem 
tudja, hogyan illegesse a lábait és 
hogyan tartsa a fejét és az uszályá
val hogyan sürögjön és forogjon. 
Röviden: a veresbegy egy igen ked
ves, csinos madárka.

És főkép az enyém ! Megható von
zalma és nagy bizalma volt hozzám, 
valószínűleg azért, mivel a kemény 
téli időben a szobámban mindig szép 
melegben ült és minden eleimi gon
doktól mentve volt, midőn azt látta, 
hogy a szegény verebek, mint di
dergő és majdnem éhező koldusok 
az ablakhoz jöttek és az ő szüksé
geiket elpanaszolva, könyöradományt 
kértek. Talán az ő bizalmassága az 
én szeretetem érzetéből is jött, mert 
egy állat is észreveszi azt, ha valaki 
a javát akarja. Ha nevén szólítám, 
a vállamra szállt, ha kívántam, a 
kezemből evett. Kora reggel a kávé
nál rendesen mellém ült az asztalra 
és rám nézett és ha egy morzsácska 
a tálca mellett volt, azt felvette, de 
előbb nem, míg én arra őt fel nem 
buzdítám. Ah és énekelhetett úgy, 
amint tudott! Igaz, hogy a fülemile 
vagy a kanári madáréval azt távol

ról sem lehet összehasonlítani, mert 
az csak egy halk, sipogó hang volt. 
de ez épp oly szépen illett az ő 
egész lényéhez.

Az egész telet bizalmasan kitar
totta nálam és midőn azután a ta
vasz megérkezett, ime kijelentette 
nekem, hogy tovább is nálam akar 
maradni. Egy nap ugyanis a nyitott 
ablakon kiment és az én lelkem már 
teljesen gyászba borult, midőn azt 
láttam, hogy az ablakon levő akác
fán ül. De ime, midőn meghallotta, 
hogy összes becéző nevén szólítom, 
amit csak tudtam, ekkor tüstént is
mét a szobában nálam volt és az ő 
mogyorófaágáról oly sajátságosán né
zett le rám, mintha azt akarná mon
dani, hogy : az csak tréfa volt!

Miután már most a nyájas olvasó 
az én veresbegyemmel személyes is
meretséget kötött, még többet is fog 
róla hallani, valami sajátságos neve
zeteset, amelynél megáll az ember 
esze.

Más hibáimon kívül ugyanis még 
az álmosság hibája is meg volt ben
nem, vagyis a hetet mindig elverte 
még nyárban is, mielőtt a fölkelésre 
gondoltam.

Egyszer szinte édes nyugalomban 
hevertem, amidőn hirtelen fölébresz
tett egy a kezemen keletkező csen
des fájdalomérzet. Úgy tetszett, 
mintha valaki megkarmolt volna. És 
csakugyan meg is karmolt valaki; a 
szemeimet fölnyitva, a veresbegye
met vettem észre, aki hálószobámba 
jött és egyenesen a kezemre ült és 
most onnan hirtelen elrepült. Ekkor 
vége lett az alvásomnak. És mivel 
éppen egy gyönyörű reggel volt, így 
fölkeltem, felöltöztem és éppen a 
kertbe akartam lemenni, hogy ott 
sétáljak a friss, illatos májusi levegő
ben. Ekkor a hálószobám mellett egy 
hatalmas recsegés volt hallható. Ijed
ten nyitottam föl az ajtót — és mit 
láttak szemeim ? Fekvőhelyem ro
mokban hevert, a szoba padlózata 
ráomlott.

Lassan, gondolkozva, szivem mé
lyéig meghatva léptem vissza a háló
szobába: ott ült az én veresbegyem 
az ő mogyorófabokrán és énekelt. 
Ez egy szó nélküli dal volt, ámde 
a szövegét mégis megértettem: „Az 
Ur Isten nemcsak szeleket teremt az 
ő küldötteihez és tűzlángokat az ő 
szolgáihoz, egy veresbegy is végre
hajtja az ő parancsolatait, ha éppen 
más nincs a kéznél. Mindenkinek őt 
kell szolgálni.“

Stein Ármin után
Czékus László.
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Az amerikai magyarok pénze.
A múlt évben egész sor szomorú 

hirt adtunk azokról a bankbukások
ról, melyek az amerikai gazdasági 
életben előfordultak. Persze ott, ab
ban a nagy világban, ki törődik av
val, hogy néhány kisebb bank be
szünteti fizetéseit s a szegény, ki
zsákmányolt nép tehetetlen jajgatása 
közt becsukja üres pénzszekrényét. 
De mi észrevettük, hogy épen azok 
a bankok kerülnek csődbe, melyek 
magyar véreink pénzét szívják ma
gukhoz. Az általános jajgatásból ki- 
érezzük magyar testvéreink írását.

Mit mutat ez ? Azt, hogy a ma
gyarok nem elég óvatosak. Pénzt 
szerezni mennek Amerikába, meg is 
szerzik azt, — már az aki, — 
keserves munkával, de azután nincs 
bennük élelmesség annak megőr
zésére. Alighogy kinn vannak, az 
amerikai magyar bankárok levelekkel 
árasztják el őket, sőt ágenseket is 
küldenek a nyakukra. Felajánlják 
szolgálataikat. Elmondják, hogy ná
luk milyen biztos helyen lesz a 
pénzük. Ha haza akarnak küldeni, 
azt is csak bízzák rájuk, majd ők 
elvégzik.

És mit tesz szegény hiszékeny 
magyar testvérünk ? Felül a sok ál
tató hazugságnak s rábízza verejté
ken szerzett pénzét az ismeretlen 
bankokra. Ezek aztán jól megőrzik, 
meg el is küldik, csak az a baj, 
hogy sem a betevő, sem az itthon- 
valók sohase látják egy fillérét sem.

Az ilyenformán elsikkasztott pén
zek sok százezerre mennek.

De beszéljenek maguk a számok. 
Lássuk hány bankár, mennyi összeg
gel károsította meg betevőit ? Riffl 
Gyula newyorki(N. J.) bankár 250.000, 
Bodnár Sándor phoenixvillei (Pa) ban
kár 100,000, Zempléni Árpád newyorki 
bankár 175.000, MoskovitsMór scran- 
toni magyar ügyvéd 275.000, Götzel 
Árpád pittsburgi (Pa) bankár 375.000, 
Klein Jakab pittsburgi (Pa) bankár 
750.000, Klein Izidor bradocki (Pa) 
bankár 1,000.000, Béda János duques- 
nei (Pa) bankár 200.000, Korláth Mi
hály scalp-leveli (Pa) bankár 225.000, 
Tomcsányi József homesteadi (Pa) 
bankár 240.000, Zemány András vvind- 
beri (Pa) bankár 1,500.000, Rutsejj 
Péter uniontowni (Pa) bankár 400.000, 
Weisz Izidor bridgeporti (Conn.) 
125 000, Szabó Lajos chromi (N. ;J.) 
bankár 125.000, Krausz és Farkas 
republici (Pa) bankár 90.000, Sameth 
Emil perth-amboyi (N. J.) bankár 
125.000 és Puky Béla columbusi (O.)
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bankár 110.000 koronával károsította 
meg a hiszékeny magyarokat. Ez pe
dig több mint hat millió korona.

Borzasztó számok ezek ! Hát ezért 
mennek ki véreink Amerikába? Hát 
ezért nélkülözi munkaerejüket a ma
gyar nemzet ? Ezért szenvednek, dol
goznak ? Ezért ?. . .

Valóban itt az ideje, hogy magyar
jaink megtanulják az óvatosságot. De 
itt van annak is az ideje, hogy a 
magyar állam sürgősen gondoskodjék 
egy olyan bank felállításáról, mely 
hűséges örizője és továbbítója lesz 
magyar testvéreink pénzeinek.

P rotestáns felvilágosodottság é s  
katolikus elfogultság.

Összehasonlítás a rádi evangélikus 
templom szentelése alkalmával ki
fejezést nyert protestáns — és a 
budapesti „Katolikus Antialkoholista 
Egylet“ alakuló gyűlése alkalmával 
kifejezésre jutott katolikus elfogult
ság között.

Jelszó: „Mindeneket megpróbálja
tok és ami jó, megtartsátok“, mondja 
Pál apostolaTessalonikabeliekhezÍrott 
levelének 5. része 21. versében. Amit 
úgy kell érteni, hogy mindent jól 
megvizsgáljatok, hogy az igazságot 
megismerjétek, mert aki az igazságot 
meg akarja ismerni, annak meg kell 
mindent alaposan, jól vizsgálni. En
nek nem kell magyarázat, ennek a 
megértésére és minden józan Ítélő 
képességű ember által való elfogad
tatására nem kellenek bizonyítékok, 
legyen az bármilyen fajhoz, osztály
hoz, nemzethez, vagy felekezethez 
tartozó ember, mert az már rég meg
állapított igazság, hogy csak arról 
lehet igaz véleményt aikotni, igaz
ságos Ítéletet hozni, amit ismerünk, 
már pedig amit nem vizsgálunk meg 
alaposan töviről-hegyire, azt nem is 
ismerhetjük. Ezt a sarkalatos alap
elvet vallották már a régi rómaiak 
is, aminek más szavakkal adtak ki
fejezést „Audiatur et altera pass.“ 
Ezt parancsolja a józan ész, az igaz
ságérzet és a haladó felvilágosodás 
szelleme. Ezt tanítják a protestáns 
vallások. Ezzel szemben azonban — 
sajnos — a katolikus vallás hirdetői 
közül (sokan talán jóhiszemüleg) ezen 
elvekkel szemben homlokegyenest 
járnak el akkor, amikor vallási el
fogultságra, elzárkózottságra nevelik 
a gondjaikra bízott és befolyásuk alatt 
álló lelkeket.

Megkapó példa volt erre a rádi 
evangélikus templomszentelés alkal
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mával elhangzott egyházi templomi 
— és a templomon kívül mondott 
beszédek közt az evangélikus püs
pöknek azon intő szava, hogy az a 
kis templom, — melynek alapjára 
másvallásuak is adtak adományokat, 
hirdesse a testvéri szeretetet, a fele
kezeti békét és egyetértést a közséqben 
időtlen időkön át, mint egy égre mu
tató ujj, mely azt igazolja, hogy egy 
atyának gyermekei. — Meggyőző, jó 
hatást tett a beszéd valláskülönbség 
nélkül mindazokra, akik hallották, 
úgy mint minden szó és hirdetett 
ige, amiben megdönthetetlen igazság 
van, mint Krisztus tiszta tanításában.

Annál szembeszökőbb volt másnap 
Budapesten a Katolikus Antialkoho
lista Egyesület alakuló gyűlésén hal
lani lelkészek szájából azt a szellemet 
és felfogást, amely az embereknek 
a vallások szerint való szoros el
különítését hirdeti vallási, felekezeti 
szervezeteken kívül álló dolgokban: 
„ Legyen Katolikus Antialkoholista 
Egyesület.“

Sajnálattal kellett tapasztalni azt az 
elfogultságot, amiben élnek és gondol
koznak a katolikus hitélet tényezői.

A szeszes ital ivás káros szokása 
ellen való küzdésről úgy beszéltek, 
mintha az nem társadalmi, hanem 
vallási kérdés volna és általában úgy 
beszéltek, mintha a világon csak ka
tolikusok volnának, vagy legalább is 
csak katolikusok tettek volna e téren 
valamit, a más vallásfelekezetüekről, 
mint nem lévőkről szó nem esett, 
úgy, hogy aki addig nem tudta, az 
előadásból azt hihetné, hogy ezzel a 
fontos kérdéssel csak katolikusok 
foglalkoznak.

NemJjelyes, társadalmi üdvös moz
galmakra vallási bélyeget nyomni és 
azt vallásfelekezeti elkülönítést célzó 
kínai falakkal vonni körül, mert az 
árt a jó ügynek; de árt annak a 
felekezetnek is, amelynek kebelében 
ily céltalan, helytejen elkülönítési tö
rekvés céloztatik.

Árt a jó ügynek, mert szűkebb 
térre szoríttatik és mert a türelmet
lenség és felekezetiesség szépséghi
bájával indul el útjára; árt a feleke
zetnek is, mert elidegeníti magától 
nemcsak a más, de a saját felekeze- 
tébe tartozó felvilágosodott és füg
getlen elemet. Vagyis ez olyan rosta, 
amelyen át éppen a legértékesebb 
szem hull ki és vész kárba.

íme mi külömbség van Krisztus 
vallásának követői között: az egyik a 
felekezeti türelmességet, békét, egyet
értést és testvéri szeretetet hirdeti,
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A másik a felekezeti elkülönítést, el
zárkózást minden téren.

Vájjon melyik követi Krisztusnak 
tanítását a kettő közül ?

Melyik építi azt az utat, mely az 
egy akol, egy pásztorhoz vezet?

Váczon, 1911. november 14-én.
Ivánka Pál.

ló  az Isten!
Irta: Horváth Béla.

Nem is olyan messze, nem is olyan régen, 
Volt egy kis házikó künn a falu végen. 
Vagy tán most is megvan, hanem a lakója 
Szegény Zsuzsa néne, a fecske, a gólya 
Egyik őszi napon ép’ mikor elszállott,
Itt hagyta a földi, e múló világot.

Szegény Zsuzsa néne! Mintha most is látnám, 
Amint közbe-közbe a faluban járván, 
Emidé is bészól, amoda is bényit.
Sorra tudakolja az egész ház népit: 
Nincs-e baj ? . . . ez . . . amaz ? . . . S 

[ahol mi panaszt hall 
Szép szóval csititgat, biztatgat, vigasztal : 
.Bizony mindig igy volt a világi élet,
Baj nélkül a földön egy ember sem élhet. 
Sokszor éppen az hord legnagyobb keresz

tet,
Akit az irigység prédára eresztett . . . 
Riongni, jajongni, zúgolódni hát m’ért?
S nem viselni bátran amit a sors rád

[mért? . . .
Ha minden elhagy is, ki segítne nincsen: 
Fiam, lányom, ne félj, csak higyj . . .  Jó

[az Isten!“

Pedig egy időbe szegény Zsuzsa néne 
Maga is pogány volt, a pogányok népe. . .

Áldott jó urát hogy koporsóba tették,
Vele őt magát is félig eltemették. 
Imbolyogva járt-kelt s mondani is vétek, 
De csak hálni járt már szegénybe a lélek. 
Megigazult mégis, lábra kapott újra, 
Lassanként eloszlott lelke sötét búja. 
Táplálta, éltette két csacsogó gyermek, 
Kiknél szebb a földön ő neki néni termett. 
Kis fiú az egyik, kis leány a másik, 
Dalolva, nevetve velük úgy eljátszik. 
Napfénytől is óvja, szellőtől is védi:
Én Istenem, hátha valami baj éri ? . . .
És teltek a napok. Tavaszra jött a nyár, 
Majd az ősz is elmúlt s kezdett havazni

[már.
Akkor egyszerre csak, a jó Isten tudja, 
Kinek sokszor olyan különös az útja, 
Hogyan, hogyan se ? . . .  de egyik késő

[este
Beteg lett a fiú, lázban ég a teste. 
Másnapra a lány is . . . „Mennyei szent

[Atyám !“
— Fohászkodik anyjuk — „Ne hagyj el,

[nézz reám !“
Hívja ezt is, azt is s aki mit javallott 
Mindent megpróbált, de minden hasztalan

[volt.
Majd orvosért küldött s jött is hogy ke-

[resték,
De elborúlt arca mutatja: nincs mentség. 
Meg is mondja nyíltan — Jaj, jaj, csak ne

[szólna! —
„Késő, szegény asszőhy! . . . előbb kellett

[volna“ . . .
Szegény Zsuzsa néne, amikor ezt hallja, 
Felzokog a lelke hosszú, síró jaj-ba.

Aztán összeroskad, holt fehérre válva,
Mint kit gyilkos golyó a szívén talála . . . 
Napokon át feküdt élet-halál között,
Azalatt kis fia, lánya elköltözött
Oda hol a napfény soh’sem fordul éjbe:
Édesapjukhoz, a kék-csillagos égbe.
Őt magát megmenté nagy Isten csodája, 
Rokonok jósága, orvos tudománya . . .
Hej de, boldog Isten, mit ér annak élte, 
Akinek elveszett hite, reménysége ?
Az a szív sebére, balzsamot nem talál;
Ott az ajkról a szó csak zúgolódva száll, 
Mint Zsuzsa néninél, kinek reménysége 
Eltemetve két kis koporsó ölébe.
S hite is csak volt, de már nincs, másként

[félne
Nyitni ajkát most is ily pogány beszédre: 
„Nem könyörült rajtam az a nagy Úr-Isten... 
Nem is kérem többé, hogy rajtam segítsen; 
Kérje, kinek kedves, a ki még ad rája,
A ki tőle üdvét, boldogságát várja. 
Enyémet elvette, koporsóba tette . ..
Élni ezek után kinek volna kedve ?! 
. . .M é r t  is élek én még? Ugyan mire

[várok ?
Tán, valaha még, hogy jó napokat látok ?. . .  
Nem ad én nekem azt a földön már semmi, 
Csak a s í r . . . Milyen jó lesz ott megpi

henni 1“
Szólván, öltözködik ünneplő .ruhába 
S megy a temetőbe, a síri világba,
Rejtve kebelébe hosszú, hegyes kését — 
Szerettei sírján azzal ontja vérét. .  .

De ím’ ahogy ér a falu közepére,
' Valami énekhang csapódik fülébe:

„ ...  Ha minden elhagy is, ki segítne nincsen, 
Fiam, lányom, ne félj, csak higyj. . .  Jó az

[Isten!“
Megáll. Majd tovább megy. Szeme könnybe

[lábbad,
Szívében valami csodás érzés támad 
S ragadja vissza a messze-messze múltba, 
Mikor özvegy anyja ölébe borulva,
Együtt énekelték minden áldott este, 
Fellobogó hitben, kegyelemért esdve:
„ ...  Ha minden elhagy is, ki segítne nincsen, 
Éiam, lányom, ne félj, csak higyj. . .  Jó az

[Isten 1“ . . .
Jó volt ő hozzá is, mennyiszer megvédte, 
Szegénységében is, lám, csak megsegélte. 
Hogy most oly nagy csapást bocsátott

[reája ? . . .
„A kit az Úr szeret, óh, azt megdorgálja“. .. 
Mikor mind ez átfut révedező lelkén, 
Körülnéz s ím’ — titkos ösztönét követvén — 
Odament, ott áll a . . . templomajtajába’, 
Reszkető kezeit kulcsolva imára . . .  
Visszatérve igy a béke a szívébe,
Hazafelé indul elhagyott fészkébe.
Rendbe szedi lassan kicsi gazdaságát,
S hálásan fogadja az Isten áldását. 
Kenyerét megosztja híven a szegénnyel, 
Kinek szíve vérzik, biztatja reménnyel, . .. 
Szerette is őt a falu egész népe.
— Ma is emlegetik . . .  Szegény Zsuzsa

[néne 1 —
Mikor pedig meghalt, késő aggkorába,
Óh, mennyi virágot szórtak a sírjára,
És fölirták szépen a keresztfájára, 
Reményteleneknek vigasztalására:
„Ha minden elhagy is, ki segítne nincsen, 
Fiam, lányom, ne félj, csak higyj. . .  Jó az

[Isten 1“

Sanssouci szélm alm a.
Több mint száz év óta áll egy 

igénytelen, egyszerű szélmalom egyi

kén azon magaslatoknak, melyek 
Potsdam környékét oly festőivé teszik. 
Ott kerepelt midőn Nagy Frigyes a 
hegy pompás terraszán nyári üdü
lésre szánt várkastélyát Sanssouci 
(magyarul „gond nélkül“) felépít
tette s az öreg molnár gyönyör
ködve és önelégülten nézegetett le 
kicsiny ablakából a kertészekre s a 
művészekre, kik Sanssouci bölcsé
nek nyári üdülő helyét gyönyörű 
parkokkal ékesítették, szobrokkal és 
oszlopokkal díszítették.

A király nagyon természetesen 
nem óhajtott nyári várkastélyához 
oly közel sem szélmalmot, mely za
katol, sem pedig egy molnárt, ki az 
ő ablakaiba bekukucskálhat. Meg- 
izente tehát a molnárnak, hogy a 
malmot el kell hordatni, mert ő a 
malmot meg akarja venni. — A mol
nár visszaizente, hogy ő a malmot a 
királynak el nem adja s így a malom 
régi helyén marad.

Erre felgerjedt a király haragja, 
aki úrnak tartotta magát birodalmá
ban s mikor legközelebbi alkalommal 
a molnárral találkozott, megfenye
gette görbe botjával s rárivalt: „Én 
magát innen elkergettetem ; meg fogja 
látni, hogy van hatalmam magát el
távolítani.“ „Hohó“ válaszolá az 
egyszerű ember „akkor csakugyan 
nem volna kamarai törvényszék Ber
linben I"

Erre a kijelentésre meghökkent a 
király. Érezte, hogy országának tör
vényeit lábbal akarta taposni s iiogy 
az egyszerű ember megpirongatva 
inti a kötelességre, mely őt mint 
országa első polgárát mindenek előtt 
kötelezi: a törvényt s a magántu
lajdont szentnek tartani. „Jó“ feleié 
az öreg Frigyes „én belenyugszom; 
vádoljon be a kamarai törvényszék
nél s amit a biró urak az ön malma 
felől határoznak, az történjék.“

És a molnár csakugyan megindí
totta a peres eljárást, hogy Ó fel
ségének bebizonyítsa, miszerint neki 
nincs joga őt elűzni s malmát egy 
park kedvéért az útból eltenni. És a 
kamarai törvényszék félelem nélkül 
mondá ki az ítéletet a koronás vád
lott előtt, tisztán lelkiismeretére hall
gatva és elmarasztalta az állam első 
szolgáját, hogy a molnárnak az ő 
malmát s jogát illetőleg békét hagyjon.

És mai nap is áll a régi, rozzant 
szélmalom a királyi park gyönyörű 
ültetvényei között Az most már a 
király tulajdona; III. Frigyes Vilmos 
megvette az említett jogaira büszke 
molnár eladósodott örököseinek kór
téré — de nem azért, hogy lebon-
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tassa és Sanssouci kertjét ezen zavaró 
melléklettől megszabadítsa, hanem 
hogy minden idők számára megőrizze, 
mint a királyi igazságszeretet tisz
teletet keltő emlékjelét. A királyi ker
tek már régóta egészen körülfogják, 
de már nem zakatol.

Németből. Jakab Iván,
evang. lelkész.

Enyém —  tied,
(Egy rövid, igaz és tanúságos történet.)

Az „enyém-tied“ kérdésben igen 
sokszor és sok baj van az emberek 
között. Azért jó és okos szülők, kik 
gyermekeiket jó úton igyekeznek ve
zetni, jó embereknek, jó keresztyé
neknek akarják nevelni, már korán 
megtanítják őket nemcsak arra, hogy 
különbséget tegyenek az enyém és 
tied között, vagyis arra, hogy a má
séhoz ne nyúljanak, hanem arra is, 
hogy ne tegyenek mindig ilyen kü
lönbséget, vagyis, hogy a magukéból 
szívesen adjanak másnak is.

Hány olyan kedves kis gyermeket 
láttunk már, aki az apró kacsójában 
szorongatott kenyeret, vagy akár jó 
kalácsot is majszolva, szívesen, öröm
mel kinálgatja belőle a körülállókat, 
szülőket, testvéreket, bácsit, nénit és 
a kezecskéjével letört morzsát min
denáron a szájukba akarja erősza
kolni. A gyermekek legtöbbnyire még 
nem olyan önzők, mint a nagyok, 
vagy a milyenek később sokszor ők 
maguk is lesznek.

„Ilyen „jószivű és adakozó“ az én 
kis Ilonkám is“ — szólt boldogan, 
ragyogó arccal abban a társaságban, 
ahol erről szó volt, egy fiatal anya; 
persze — és ezt bölcsen cselekedte. 
— nem amikor gyermeke is meg
hallotta, hanem amikor ez a szom
széd szoba puha párnái között éde
sen „aludta az igazak álmát.“

„Ilyen az én kis Ilonkám is“ — 
szólt — „ő mindig kész mindenből, 
amije van, bárkinek adni, kérés és 
fölszólitás nélkül is. Még amikor es-

A faültetvények gondozása.
Amint hogy az embernek is egész 

életében óvakodni kell minden rend
ellenes dologtól, betegségben pedig 
iparkodni az elvesztett egészségét

tőnként együtt imádkozom vele a 
„Miatyánk“-ot, akkor is, ha arra ke
rül a sor: „Tied az ország“, rende
sen közbe szokott vágni és azt kér
dezi: „Anyikám, az enyém?“ és ha 
én erre azt felelem: „Igen, a tied 
édes kis lányom,“ megnyugodva és 
örömmel azt mondja: „Akkor néked 
is adok belőle anyikám! “

A jelenlevők jóízűt nevettek a ked
ves kis gyermek jószívűségén és 
bőkezűségén, amelylyel még olyan
ból is kész adni másoknak, ami nem 
is az övé, mert hiszen a Miatyánk
ban azt mondjuk: „Tied (tehát
Istené) az ország!“

S eddig mégis milyen igaza volt 
annak a kis gyermeknek 1 Milyen 
nagy, komoly, evangéliomi igazságot 
fejezett ki öntudatlanúl, gyermeki ár
tatlanságában. Hiszen maga üdvözítő 
Jézusunk azt mondja I „Engedjétek, 
hogy jöjjenek én hozzám a kis gyer
mekek és meg ne tiltsátok őket, mert 
ilyeneké az Istennek országa.“ (Márk 
10., 14.)

Oh, hogy erről gyermekeik földi 
és örök sorsat szivükön hordozó 
keresztyén szülők soha meg ne fe
ledkeznének és gyermekeiket — mi
nél korábban, annál jobb — Isten 
országának polgáraivá igyekeznének 
nevelni, akik tudatában vannak örök, 
mennyei hivatásuknak. Annak a mér
hetetlen áldásnak nagy része, amely 
ezáltal a gyermekekre árad, vissza- 
háramlik — anélkül, hogy amazok 
rövidséget szenvednének — magukra 
a szülőkre, úgy hogy tehát valójában 
a szülők gyermekeiktől is kapják, 
veszik azt, amit Isten nékik ígért és 
adott és amit ők (a szülők) gyerme
keik szivében ápolni és megerősíteni 
hivatva vannak.

Igaz tehát erészben is az, hogy 
minél inkább igyekeznek komoly ke
resztyén szülők gyermekeiket jól és 
helyesen nevelni, annál inkább neve
lik viszont a gyermekek szülőiket is, 
Isten országának polgáraivá.

visszaszerezni, épen így vagyunk a 
beállított gyümölcsössel is. Folyto
nosan ápolni, gondozni kell fáinkat 
és ha valami bajuk lenne, idejeko
rán gyógyítsuk mert ellenkező eset
ben gyümölcsfáink kipusztulnak,

Mint ilyenek azután boldogító kö
zösségben élünk és állunk, nagyok 
és kicsinyek, azzal a mérhetetlenül 
bőkezű, jóságos Istennel, aki azt, ami 
az övé — az ő országát — gyer
mekeinknek ígérte, hogy mi abban 
és arra neveljük őket és ők viszont, 
azzal a kedves kis leánynyal nékünk 
is „adjanak belőle.“

Stráner Vilmos.

Kórházban.
Kemény kórágyamon izzadnak a párnák, 
Minthogyha csak épen halálomat várnák, 
Hogy betakarhassák azt a hideg testet, 
Mely már nemsokára fagyos sírba eshet.

Gyászos szomorúság sötét köde terjed, 
Iszonyú fájdalmak áldozata ernyed,
Csupán a lélek az, melynek fénysugára 
Be-bevilágít még földi sátorába.

S mint pislogó mécsnek halovány világa, 
Ha be van állítva egy sötét szobába, 
Felfedi lassacskán a homályos leplet,
Mely lenyomva tartja az élet-ereket.

S a jótékony álom fátyolt von szememre, 
S fönt vagyok már, hol a csillagok serege; 
Isten trónja előtt magamat meghajtva, 
Könyörgve kérem Őt, esdö, bús szavakba’.

„Fiam, szenvedésed nagy, a próba nehéz, 
De mely küldte, csak áld vele az égi kéz!“. .. 
E szavakra legott szétfoszlik az álom 
— És én felgyógyultan Istenemet áldom !

Imrék Sámuel.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákol.
December 3. vasárnap Math. 21, 9.

„ 4. hétfő Jeremias 31, 31.
„ 5. kedd Példabeszédek K. 10 28.
„ 6. szerda Zacharias 9, 9
„ 7. csütörtök Ezsajás 64, 1.
0*  8. péntek Mennyei jel. 1, 4.
„ 9. szombat Mennyei jel. 3, 20.

M unkánkban^ [következő, szem
pontot nézzük:

a) helyes bánásmód- által meg
előzni a bajt;

b) ha már a bajt észleljük, ipar
kodjunk azt minélelőbb orvosolni.



48. HARANGSZÓ. 1911. december 3.

A bajt megelőző bánásmódnál 
figyelemmel kell lennünk a talaj rend- 
bentartására, a törzs gondozására és 
a korona helyes nevelésére.

A meglevő bajnál pedig a termé
ketlen rosszul termő vagy kivénült 
fák helyrehozására, mutatkozó be
tegségek gyógyítására kell figyel
münket fordítani.

Nézzük ezeket egyenként.
Bármiféle hasznot akarunk is húzni 

a gyümölcsös kert talajából, két dol
got nem szabad figyelmen kivül 
hagyni: 1. hogy a fák tövénél a
a korona kiterjedése arányában a 
föld mindig üresen maradjon; 2. 
hogy semmi olyan veteményt ne 
tenyésszünk benne, melynek gyöke
rei mélyen lenyúlván, a fák táp
anyagát fogyasszák.

A fák tányérját folytonosan lazán 
kell tartani, hogy a nedvesség köny- 
nyebben lehatolhasson a gyökerek
hez. Ősz falé természetesen nem 
szabad a fák tövét, környékét na
gyon fellazítani, mert így nemcsak a 
nedvesség szívódik le, hanem a fagy 
is odajut a gyökerekhez, ami pedig 
nem kívánatos.

Ha a gyümölcsöskert talaját, mint 
kaszálót használjuk, az esetben is 
csupaszon kell hagyni a fák alját.

Hogy a gyenge talajon gyümölcs
fáink el ne cszenevészedjenek idő 
közönként meg kell azt trágyázni. A 
trágyázást két féle módon hajthatjuk 
végre: 1. amely a fa növekedését, 
2. amely a gyümölcshozamot moz
dítja elő.

A trágyázásra vonatkozólag tudni 
kell azt, hogy a barack, mandula, 
cseresznye, meggy a friss trágyázást 
nem tűri; de a szilva nagyon hízik 
tőle.

Talajjavításra mindenféle trágyát 
felhasználhatunk, de legjobb mégis 
a növényi hulladék és fekete homok
ból készített keveréktrágya.

A kiszórandó trágyamennyiség 
nagyságát a ta természete, nagysága 
és a talaj minősége szabja meg.

Laza talajra szalmát, kötött talajra | 
pedig érett trágyát használjunk. Túl
ságosan ne trágyázzuk gyümölcsfá
inkat, mert ez által azt érjük el, 
hogy fáink nem kötnek, de ha köt
nek is a gyümölcs elférgesedik.

A trágyát általánosan ősszel szok
ták elhinteni, de a termés biztosítása, 
fejlesztése és a jövő évi gyümölcs 
képzése végett hig trágyávat junius 
második felében javítsuk a talajt.

Trágyázási módot többfélét isme
rünk. Legegyszerűbb eljárás az mi
dőn a felhasználandó trágyát a fa 
alatt a korona területében a földfel
színére hintjük és pedig ősszel, hogy 
a hóié belemossa télen át a földbe, 
szokás úgy is trágyázni, hogy a ko
rona területén megfelelő árkot ásunk 
a fa körül — egy ásónyomnyi mé
lyen — és ebbe öntjük a vízzel 
felhígított trágyát. Ha a föld azt be
szívta betemetjük az árkot. Trágyáz
hatunk úgy is, hogy erre alkalmas 
fúróval lyukakat furunk a korona 
irányában és ebbe öntjük a trágya
levet.

A fák erősítését elérhetjük, ha 
csilisalétromot hintünk el. A gyü
mölcs fejlesztését a hígított trágyán 
kivül fahamuval segíthetjük elő. A 
csilisalétromot tavasszal kapáljuk 
bele a fa tányérjába és nem sokat 
adunk belőle.

A fák ápolásánál azok belső és 
külső részére kell figyelemmel lenni. 
A belső részek ápolását teljesítjük 
az által ha a gyümölcsös talaját 
rendben tartjuk, okszerűen trágyáz
zuk s ha a fákat helyesen ültetjük 
ki állandó helyükre. E munkánkkal 
azonban még a külső részek ápolá
sa érdekében nem tettünk semmit 
sem, pedig a fák külső részét is 
gondoznunk kell, ha azoktól bő és 
szép termést várunk.

Szóljunk tehát röviden a fák tör
zsének ápolásáról is.

Mint tudjuk némely fának termé
szete, hogy — derekából — nagy 
korában is sok mellék vadhajtást

nevel; természetes dolog, hogy eze
ket még gyenge korukban le kell 
csipdesnünk, külömben a koronának 
ártanak, elszívván attól a tápnedve
ket. Ugyanez áll a gyökhajtásokra 
nézve is ; ezeket is irgalom nélkül ki 
kell szedni. Ha szép egészséges e 
hajtások gyökérzete alanyul hasz
nálva faiskolába ültetjük.

Ne mulasszuk el a fák törzsét el
lepő moha és zuzmó levakarását sem, 
mert ezek igen nagy ellenségei a 
gyümölcsfáknak. Ellenségei pedig 
azért, mert a levegő szabad járását 
akadályozzák meg és gyökereiket a 
fába eresztve annak nedvét fo
gyasztják.

Ezeknél fogva tehát a mohokat, 
zuzmókat minden tavaszkor, még 
pedig nedves, esős időben, le kell a 
fatörzséről vakarni. Erre a célra való 
a favakaró kés, a drótkefe és drót
kesztyű.

Ha véletlenül megsértettük a fa 
törzsét, akkor a sebet haladéktalanul 
be kell kennünk. Erre a célra igen 
alkalmas a marhatrágya, agyag és 
fahamu-lugból készült habarcs.

Hogy ismét el ne lepje fáinkat a 
moha és zuzmó tanácsos azokat 
mésztejjel mázolni be, esetleg fahamu- 
luggal jól lemosni.

Ez a bemeszelés.jó a téli fagyás 
meggátlása ellen is, de a kéreg re
pedéseibe rakott hernyópetéket is 
elöli.

A törzs nem mindig növekszik 
egyforma vastagon köröskörül, hanem 
itt-amott elmarad. Ennek az az oka, 
hogy a gyökérzet vagy nem egyen
letes arányú, vagy az, hogy azon 
oldalon valamely gyökér elpusztult. 
Ezen bajon úgy segíthetünk, hogy 
a soványabb oldalon behasogatjuk a 
fakérgét egészen a fás részig. így a 
seb behegesztéséhez sok nedvet húz 
oda a gyógyulás, a vágások szét
nyílnak, megduzzadnak és ez által 
megvastagodik a törzs. (Folyt, köv.)

Szenthe Dezső
gazdasági tanár.

Az egyház köréből.
Halálozás. Súlyos csapás érte egy

házi közéletünk egyik köztiszteletben 
álló, buzgó világi tagját. Dr. Ostffy

Lajos országgyűlési képviselő felesége, 
a kemenesaljai régi Vidos család sarja, 
fiatalon sírba hanyatlott. A korán el
költözött hitvest Ostffiasszonyfán he
lyezték el a családi sírboltban. A

temetésen Gyurátz Ferenc püspök 
mondott lelketnyugtató beszédet, Hut
ter Zsigmond csöngei lelkész pedig 
imádkozott.

Evangéiiomi egyesület cím alatt
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Bükön Farkas Elemér lelkész egye
sületet szervezett. Az egyesület célja : 
a vallásosság s a tiszta erkölcs ápo
lása, hasznos ismeretek terjesztése s 
nemes irányú szórakozás nyújtása. 
Az egyesület hétről-hétre egy-egy 
estélyt tart váltakozva egyszer a fér
fiak, másszor a nők részére. A val
lásosság ápolása céljából az estélyek 
énekkel s imával kezdődnek. Az ének
lésnél az uj énekeskönyv használtatik. 
Ének, ima után egy egy vallásos 
tárgyú felolvasás következik. A hasz
nos ismeretek terjesztése végett Szenthe 
Dezső soproni képezdei gazdasági 
szaktanár hétről hétre kiszáll Bükre 
s a férfiestélyeken a gazdaság körébe, 
a női estélyeken pedig a kertészet, a 
baromfi nevelés körébe tartozó kér
désekről tart előadást. A jelenlevők 
szórakoztatása céljából szavallatok és 
műénekek adatnak elő. Az egyesület 
első férfi-estélyét nov. 21-én tartotta 
a következő műsorral: 1. Ének, ima. 
2. Farkas Elemér lelkész a magvető
ről szóló példázatból kiindulva utalt 
arra, hogy az esti összejövetelek célja 
az elveszett sok jó magnak ujjal pót
lása. 3. Szenthe Dezső szaktanár a jó 
vetőmagról beszélt. 4. Nagy Gyula 
segédlelkész szavalta „Az utolsó sor“ 
című költeményt Várady Antaltól. 5. 
Ágoston Gyula, Kisfaludy Károly 
hegedű és Éarkas Aranka cimbalom 
kísérete _ mellett egy műéneket adott 
elő. 6. Ének.

Régi hamvak. A vadosfai régi temp
lom bontási munkálataival már végez
nek. A templom alatt levő régi sír
boltot is már felbontották. Megtalálták 
benne Telekesy Török István, hajdani 
kuruc generális és protestáns pátronus 
1723-ban elhelyezett maradványait. 
A hamvakat áthelyezték az új sír
boltba.

A kongregációk ellen. A tiszai ref. 
egyházkerület Debrecenben tartott 
ülésén éles szavakban mutattak rá 
arra, hogy állami iskoláinkban,a türel
metlen katholikus szellem uralkodik 
s azt erre a célra alakult ifjúsági 
kongregációk még inkább szítják. Az 
egyházkerület elhatározta, hogy tilta
kozik a kongregációk ellen s meg
szüntetésüket követeli.

Amerikai apostol Magyarországon. 
Ritka vendége volt a múlt héten ma
gyarországi református testvéreinknek. 
Clark Ferenc, az Élő keresztyén vi
lágszövetség elnöke jött el s több 
nagyobb várost meglátogatott. Clark 
egy hatalmas egyesületet alapított, 
helynek célja a vallásosság emelése 
es a tiszta erkölcs terjesztése. El
mondotta, hogy első évben még csak

57-en csatlakoztak hozzá, de már 
1883-ban ötvenhárom szövetség volt 
Amerikában 2630 taggal, 1885-ben 
kétszázötvenhárom szövetség 10,964 
taggal, 1887-ben 2314 szövetség
140,000 taggal. Most már minden 
országban vannak szövetségeik, úgy 
hogy tagjaik száma négy millióra 
megy. íme, micsoda áldott munkát 
végez a szent Isten egyes emberek 
kitartó lelkesedése által 1

Lelkészbeiktatás. Benső ünnepsé
gek közt iktatta be hivatalába Kund 
Sámuel, a vasi közép egyházmegye 
esperese Varga József volt őriszigeti 
lelkészt sárvári lelkészi állásába. Az 
ünneplő gyülekezet teljesen megtöl
tötte a templomot s áhítattal hall
gatta az ősz esperes mély gondola
tokban gazdag beiktató beszédét. Majd 
Varga József lelkész mondotta el 
vallásos lelkületű, szép beköszöntő 
beszédét, mely mély hatást keltett az 
egész gyülekezetben. Az istentiszte
letet követő közgyűlésen megható 
jelenet volt, midőn Ajkay Gyula 
buzgó világi ur bejelentette, hogy a 
beköszöntő beszéd hatása alatt 1000 
koronás alapítványt tesz a gyüleke
zet javára. Az áldozatkészség tiszte
letreméltó megnyilatkozása bizonyára 
maradandó emléke lesz a gyülekezet 
és az új lelkész szövetségkötésének.

Itthonról.

Pozsony egyetemet kap A kor
mány úgylátszik véghezviszi pro- 
grammját s nemcsak a harmadik, 
hanem a negyedik egyetemet is fel
állítja. Most járt fenn Budapesten 
egy küldöttség, melyhez Pozsony- 
megyén és Pozsony városán kívül 
több dunántúli megye csatlakozott. 
A közoktatásügyi miniszter kijelen
tette, hogy igenis Pozsony kap egye
temet és pedig a közel jövőben. Ez 
a hír nagy jelentőségű, mert igy va
lószínűleg az egyetembe beolvasztják 
pozsonyi evang. theológiánkat.

Tengeri vihar. A múlt napokban 
nagy hajókatasztrófa történt az Ad
riai-tengeren. Rovigno közelében el- 
sülyedt egy gőzös, s a rajta lévő 
hetven ember közül csak tiz mene
kült meg, a többi hatvan a tengerbe 
fúlt.

A nyomor. A múlt héten egy ti
zenötéves leány a Dunába 'ugrott. 
Néhány matróz csónakon segítségére 
sietett és kimentette. Bekísérték a 
rendőrségre, ahol sírva panaszolta 
el, hogy azért akart az élettől meg
válni, mert nem tudja nézni szülei I

nagy nyomorúságát. Apja, aki nap
számos, nyolc forintot keres egy hé
ten, ebből ötöt házbérre fizetnek. 
Marad a megélhetésre három forint. 
Anyja mosással keres néhány koro
nát, de csak otthonra tud munkát 
vállalni, mert három apró testvérkéje 
nagybeteg s rászorúlt anyjuk ápolá
sára. Emiatt aztán nem végezheti 
rendesen munkáját s a nyomorúsá
gon alig enyhíthet valamit. A leány 
elmondta azt is, hogy a polgári is
kola negyedik osztályába jár. Nagyon 
szeret tanúlni s valamennyi osztályát 
kitünően végezte, meg akarta tanúlni 
a gyors- és a gépírást is, hogy szü
leinek segítségére lehessen a kenyér- 
keresetben, de az édesanyja tudtára 
adta, hogy nem járathatja iskolába, 
mert nem tud neki ruhát venni. — 
íme, egy szomorú történet az élet
ből. Sok mindenről beszél, de külö
nösen a szegények iránti kötelessé
geinkről.

Az ország dolgáról.

A képviselöház ülései folynak za
vartalanul, habár rendesen üres pad
sorok előtt Most a belügyi költség- 
vetést tárgyalták. A felszólaló kép
viselők sokat beszéltek a hivatalok 
lassúságáról, az ügyek késedelmes 
elintézéséről, az egészségügyről. Szóvá 
tették a szeszesital nagy pusztításait. 
Az egyik szónok adata szerint Ausztria 
Magyarországon évenként 1400 millió 
koronát adnak ki szeszes italra. Végre 
kell hajtani azt a törvényt, mely 
megtiltja a gyermekek korcsmába- 
járását. Sőt legjobb lenne egy uj 
törvényt hozni, mely kimondja, hogy 
ünnepnapon minden korcsmának zárva 
kell lennie.

A védöerö törvényjavaslat tárgya
lásánál Szterényi József volt keres
kedelmi államtitkár mondott hosszú 
beszédet. Szerinte ugyan nagyon terhes 
a teher, mely a nemzetre nehezedik, 
mégis megszavazza a javaslatot. Szám
adatokkal bizonyítja, hogy a had
sereg évente 197 millió koronát költ 
ipari célokra. így tehát a nagy ki
adásnak' egy tetemes része vissza
térül De rámutat arra is, hogy a 
nemzetnek joga van ahoz, hogy 
a Magyarországból sorozott legény
ségnek ellátását tisztán magyar ter
mékekkel lássák el.

Az elnökválság. Kabós Ferenc a 
képviselőház alelnöke lemondott, he
lyébe a képviselőház Jankovich Bélát 
választotta.
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A nagyvilágból.

Az igazi gazdag ember. A minap 
Carnegie Andrev az amerikai nábob 
százhuszonöt millió koronát adott 
közhasznú célokra. A hetvenhét éves 
ember, akit több újságíró megkérde
zett fejedelmi adománya dolgában, 
vállát vonva ezt felelte:

— Hogy miért ajándékozok el olyan 
óriás összeget? Hát egyszerűen azért, 
mert szégyenletesnek tartom gazda
gon meghalni.

Az új alapítvány kamatait, körül
belül évi öt millió koronát, a Carnegie- 
testület iskolákra, könyvtárakra, fel
sőbb iskolákra és tudományos kuta
tásokra fordítja. Carnegie eddig ezer
száz milliót adott jótékony célra.

Drinápoly veszedelme. A múlt héten 
Drmápolyban tűz támadt, mely a vá
rosnak negyedrészét elpusztította.

Családírtó fiatalember. Borzalmas 
eset történt Bécsben. Matkovics Ri- 
chárd dr., ki Holczknecht Róbert osz
tályfőnök családjában nevelő volt, 
beleszeretett a család lányába, Má
riába. A lány nem akart hozzámenni, 
mire a fiatalember Holczknecht mind
három gyermekét agyonlőtte. — Ket
ten egyszerre meghaltak, egy pedig

súlyos betegen fekszik. A gyilkos 
végül saját magát is agyonlőtte.

Hétszáz ember pusztulása. Az Egye
sült-Államok területének nagyrészén 
nagy vihar dühöngött, mely rettentő 
pusztításokat és óriási károkat oko
zott. Több mint hétszáz ember vesz
tette életét, az okozott kárt pedig 50 
millió dollárra becsülik.

Uj háború veszedelme. Oroszország 
és Perzsia már régebb idő óta feszült 
viszonyban vannak egymástól. Leg
utóbb a viszony annyira elmérgese
dett, hogy a két ország minden érint
kezést megszakított egymással. Nem 
lehetetlen, hogy hamarosan új hábo
rúra ébredünk.

A háború. Később érkezett híradá
sok igazolták a törökök nyereségeit. 
Az olaszok mindenfelé vereséget szen
vedtek. Egyik-másik ütközetben szá
zakra ment veszteségük. Bumeliana 
mellett 600 embert veszítettek. A 
törökök sok ágyút, golyószórót el
vettek az ellenségtől. Az árvíz, mely 
a törökökre oly kedvező helyzetet 
teremtett, úgy keletkezett, hogy a 
törökök egy tengerbe ömlő csatornát 
eltömtek, úgy hogy a viz a városba 
tolyt. Talán ezek a kudarcok indítják 
arra az olaszokat, hogy hajóival az

Égéi tengeren kezdjen ütközetet. így 
tehát béke helyett a háború mindin
kább elszélesedik.

Folyóba zuhant gyorsvonat. Mon- 
treuil-Belláy közelében borzalmas 
vasúti szerencsétlenség történt. A 
városka közelében lévő folyó vize 
annyira megáradt, hogy a vasút sinei 
mindenütt meglazultak és a vasúti 
hid alapja is megrongálódott. Az 
Angerből érkező gyorsvonat alatt 
leszakadt a hid és az összes kocsik 
belezuhantak a megáradt folyóba. 
Sokan úszva próbáltak menekülni, 
de csak igen kevesen juthattak a 
partra. Az árvíz elsodorta az összes 
vizi járóműveket és a mentés lehe
tetlenné vált. Az áldozatok száma 
igen nagy.

Égő bosnyák város. Viszoko város
ban nagy tűz pusztított, összesen 
hatszáz ház égett le.

G A B O N A Á R A K .

Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, nov, hó 30-án.

Búza 22 60, Rozs 18.85, Árpa 18.10, Zab 
18.40. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.
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is öt évi jótál
lás mellett; fel
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vas- és acélból készülnek, a tengelyvégek finoman 
megesztergályozott acélcsapokkal, melyek harangérc- 
csapágyakban forognak. Úgyszintén elvállalom régi
toronyórák pontos Kijavítását és átalakítását tátit) évi jótállás mellett.
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n n u i  g é p g y á r
rUílL S Z O M B A T H E L Y .
Alapíttatott 1866. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r i é  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Ádventi fohász.
Isteni voltod megtagadva, 
Szolga-formát vevél magadra,
Hogy közelebb lehess mihozzánk, 
Közelebb jöjjön a mennyország,
Mit Önmagadba rejtve hoztál, — 
Közel férkőzzél a szivünkhöz:
Légy áldva, Jézus,
Légy üdvöz!

„Te adj erőt, hogy szent szavadra, 
Bűnös valónkat megtagadva, 
Közeledjünk mi is Tehozzád, 
Ragyogjon ránk mennyei orcád, 
Szivünkbe új életet olts át,
Közel érezzünk a szivünkhöz: — 
Légy áldva, Jézus,
Légy üdvöz! Ámen.

Petrovlcs Pál.

Ádvent.
Irta: Zongor Béla.

A falevelek, amelyek a nyáron 
olyan vígan zöldeltek, haldokolnak. 
Ha egy-egy fán van is még egy-egy 
levél, az már csak a koporsónak 
ékessége: halotti pompa. A süvítő 
őszi szél szárnyain nemsokára majd 
megjön a tél is, amely ráborul a

haldokló természetre és fehér szem- 
fedőt borít annak csöndes orcájára. 
És akinek van érző lelke, az úgy át- 
érzi azt a bús, lemondó, sötét han
gulatot, amelyet bennünk az ősznek 
komor képe ébreszt I

És mégis van valami bájos ezek
ben a komor őszi napokban. A pat
togó kályha és a barátságos lámpa
fény mellett olyan jól érzi magát az 
ember a családi körben, mikor oda- 
künn a szélvész rázza az ablakot 1 
A gyermekek anyjuk köré gyülekez
nek, aki mesél nekik a karácsonyfá
ról, a gyermekek szemében a legna
gyobb, legfényesebb boldogságról. A 
kicsinyeknek meg kipirűl az arca, 
megcsillan a szeme a fényes remény
ségtől, a nagy vágyakozástól, amely- 
lyel arra a fenyőillatú, ragyogó kará
csonyestére gondolnak... Az ádvent 
az esztendőnek a legsejtelmesebb 
időszaka.

Minket, felnőtteket is megragad ez 
az epedés ezekben a komor ádventi 
napokban. Az ádvent bús, sötét 
valóság, de egyszersmind nagy, fé
nyes reménység is. Innen van az epe
dés egy szebb nap után.

Ha külsőleg tekintjük egyházunk 
életét, — bús, panaszos érzések fog
ják el szívünket. A hideg közönynek, 
a szegénységnek pusztító szele végig
szánt az egyház mezején és annyi

sok hervadt levelet: annyi sok nem
törődöm embert és alig-alig tengődő 
nemes intézményt hágy maga után I 
A nagy őszi némaságban innen is 
fölhangzik egy-egy kárörvendő hang, 
amely azt jósolja, hogy a hidegségre, 
a tengődésre ráboruló fehér szemfedő 
már nem késhetik sokáig. . .  Akinek 
van érző lelke, az úgy megérti azt 
a sötét hangulatot, amelyet szívünk
ben ennek a lelki ősznek a komor 
képe ébreszt!

De ha belsőleg tekintjük a vallási 
életet, akkor epedő, sóvárgó szívün
ket megszállja valami nagy, fényes 
reménység! Mert amint a gyermekek 
anyjuk körül sereglenek, hogy elles
sék ajakéról a kis Jézusról szóló szép 
történetet; amint Jeruzsálem lakosai 
az Üdvözítő bevonulásakor nagy tö
megbe verődve izgatottan kérdezték: 
kicsoda ez ?. . . ,  úgy ma is végigvonul 
Krisztus az egész világon és népünk
nek mind nagyobb és nagyobb töme
gében kelt maga iránt érdeklődést. 
Még húsz-harminc évvel ezelőtt föl 
sem igen emelték fejüket az embe
rek Jézus nevének a hallatára, míg 
most szinte látni lehet azt a forron
gást, amely eltölti a szíveket annak 
a kérdésnek a fölvetésénél, hogy ki 
volt és mit akart az a Názáreti Jézus. 
A jelenkor fiai egyre jobban kezdik 
megérteni, hogy a vallás nemcsak a



HARANGSZÓ. 1911. december 1Ö.52.

gyönge nőknek és az iskolás gyer
mekeknek az ügye, hanem az erős 
férfiaknak is életkérdése; egyre job
ban kezdik megérteni, hogy a min
dennapi élet kicsinyes gondjainál, a 
műhelynél, a szántás-vetésnél fonto
sabb dolgok is vannak ezen a vilá
gon. A külföld nagy tudósai elhagy
ják dolgozószobájuk szűk falait és a 
nép széles rétegeinek imák a vallási 
kérdések újabb eredményeiről szóló 
népszerű műveket, melyeket kézről- 
kézre ád egyik ember a másiknak. 
És nemcsak hitünk az, hogy ez a 
példa hazánkban is megtalálja majd 
útját, hanem tapasztalatunk is azt 
bizonyítja, hogy azok a lapok, köny
vek és költemények, amelyek a val
lás kérdéseiről szólnak, egyre jobban 
szórakoztatják népünknek a fiait. —- 
Amíg pedig benn a• kebelben ezek a 
gondolatok dobogtatják a szívet, ad
dig nem félünk sem a süvítő szél
vésztől, sem a halotti szemfedőtől, 
sőt egy szebb karácsonynak a ragyo
gását reméljük 1

Lelki szemeink már látják egy jobb 
komák a hajnalhasadását, — hiszen 
korunknak ez az ádventi időszaka 
tele van szentséges sejtelmekkel! Ar
cunk kipirúl, szemünk tűzben ég attól 
a nagy reménységtől, hogy eljő majd 
az idő, midőn protestáns népünknek 
minden rétege egyakarattal, egy hittel 
pálmaágakat hint hitünk fejedelmének 
a lábai elé 1

Akkor majd nem kell félnünk a 
terméketlen fügefa sorsától, hanem 
egyházunk megállja és betölti Isten
től nyert hivatását és gyümölcsho
zásra vezeti a gondjaira bízott híveket!

E zsa iás 4 1 . r. 10. vers.
Elbeszélés.

Irta: Pohánka Margit.

— Legalább egyet tessék venni, 
édes nagyságos úri — rimánkodik 
az asszony.

— Mondtam már, nem veszek!
— Odaadom negyven krajcáron 

alul. . .
A utolsó szavak elvegyültek egy 

tovarobogó hintó fényes kerekeinek 
dübörgésével, de akihez intézve vol
tak, amúgyse hallotta volna meg. 
Régen visszahúzta fejét a félig nyílt 
ajtóból, — erélyesen becsapva azt 
maga után. Csak a bérház sárga 
falai meredtek a szegény asszony 
elé. Egykedvűen, ridegen, vagy ta
lán inkább sajnálkozással nézték, 
hogyan törülgeti kötője csücskével

a lepergő könnyeket. Langy őszi nap
sugár tört át a nehéz tölgyfaajtó szí
nes üvegablakán s az így képződő 
árnyék a hosszú, boltozatos folyosó 
kőkockáin szivárványként terült el. 
Ráesett a szegény asszony sápadt 
arcára is egy-egy zöldes fénycsík, 
ki mély sóhajtással hajolt le, hogy 
újból hátára vegye a lábainál mozgó 
tömeget. Bekötött szájú zsák fenekén 
tengeri rákok mászkáltak össze
visszaságban.

Ma ismét nem volt szerencséje 
szegény Tóthnénak; nem tudott be
lőlük eladni, csak pár darabot.

Mikor megint künn állt az utca, a 
város zsibajában, hol az emberek, 
mint egy hangyaboly nyüzsögnek 
szüntelen — pillanatig habozott: men
jen-e tovább, vagy forduljon vissza, 
— haza. Ahol talán nem is lesz 
többé szükség az ő ápoló, segítő 
kezeire. Ez a szivébe nyilaló gondo
lat gyors sietésre ösztökélte.

Lassan elmaradoztak mögötte az 
utolsó épületek is, míglen nem lát
szott egyébnek az egész város alak
talan ködgom olynál.

Csak előre, előre, amott van már 
a hajó-állomás. Azontúl pár lépés 
és otthon vagyunk, — biztatta magát 
Tóthné asszony.

Emberek csoportja tarkállott, kik 
hihetőleg a gőzöst lesték, mely mél
tóságteljesen hasította a vizet a ki
kötő irányába.

Tóthné odaérve, ledobta terhét s 
fáradtan támaszkodott a korláthoz. 
Erős, pirosképű leány állt mellette, 
mindkét karján nagy fehér bugyorral, 
sőt a földre is jutott még egy göm
bölyűbb. Megbökte : hova viszed eze
ket húgom?

— Amerikába.
— Aztán sokba van-e odáig ? '
Éles fütty! A leány felkapja har

madik bugyrát és rohan felelet nél
kül a többiek után. Szeges csizmái 
csakúgy kopognak a deszkapallón.

Kavarodás, tolongás mindenfelé, 
aztán újból néptelen a hajó-hid.

Tóthné szemeivel kiséri a távo
lodó gőzöst, míg csak füstje is el 
nem tűnik a kanyarulatnál, kékbe- 
tetsző hegyek alján. Lábai alatt a 
folyam hömpölygő habjai mintha 
belecsobognának gondolataiba:

„Elmegyünk kincsem, fiacskám, 
hova az a piroskendős leány ment. Ott 
örökös a napsugár, majd visszatér 
halavány arcodra az élet és ifjúság 
pírja. Elmegyünk, hisz holnap úgyis 
hajlék nélkül, minden nélkül állunk 
a világon. Elveszik azt a keveset is, 
ami boldogult apád után ránk maradt.

Mire felkel a nap, jönnek érte a tör
vény rideg emberei. . . ”

— Mit kiván, jó asszony, — kérdi 
egy hang.

Ijedten rezzen fel; lám, észre se 
vette, hogy még mindig a kikötő 
pénztára előtt őgyeleg. Zavarában 
igazgatja a fejrevalóját: mit is keres 
ő itt tulajdonképen ? Hanem végül 
előhozakodik vele:

— Kérem szépen, szeretném tudni, 
mennyiért lehetne eljutni oda . . . 
izé . . . hát Amerikába ?

A pénztáros mond egy összeget.
— Köszönöm alássan, — suttogja 

az asszony és indul, megy tovább 
hazafelé támolyogva. Uram Istenem, 
honnan szerezzen ő annyi pénzt I 
Hiszen azon visszakapná házát, kis 
földjét, mindenét.

De ime haza ért. Nesztelenül nyit 
be a kis szobába, hol már az alkony 
szürke homálya borong. Ágyban 
fekvő beteg gyermeke nehéz léleg
zésébe időnkint élesen belesüvölt ott- 
künn a hideg novembervégi szél — 
megzörgetve az ablaktáblákat.

Egy apró gyertyavég pislogó vilá
gánál halkan közeledik az ágyhoz s 
föléje hajol: Haliga csak !

Él, — gondolja és a legsúlyosabb 
tehertől megszabadul az anyai szív.

— Aludjál gyermekem, ki tudja, 
holnap hol ér bennünket az éjszaka — 
suttogja magában csöndesen Tóthné.

A szoba sarkában heverő kopottas 
láda fedele, melyről az idő viszon
tagságai minden nyomot eltüntettek 
arra nézve, hogy zöld volt-e, vagy 
barna, most nyikorogva felnyílik az 
özvegy keze alatt. Napvilágra kerül
nek belőle rég ideje gondosan őrzött 
holmik. Először is egy kékkockás 
kendő összekötött csücskét igyekszik 
kibogozni. „Lássuk — mennyi van 
benne együtt I Tíz ..  . húsz . . .  negy
ven, negyvenöt . . .  Hátha eltévesz
tettem, kezdjük újra: tíz . . . tizenöt.. .  
húsz . . .  harminc. . .  negyvenöt . . .  “

Megsemmisülten ejti ölébe a pénzt: 
„Istenem, negyvenöt krajcár ?“ Re
ménysége váráról leomlott hát immár 
az utolsó kő is ? Nem I Ha az élet 
kegyetlenül megtépázván, beletaszít a 
kétségbeesés mély örvényébe, még 
mindig akad egy mentő deszkaszál, 
hogy belekapaszkodjon az ember. 
Még mindig lesz számára egy re
ménysugár, mely kivezessen onnan, 
és mely sohasem csalta meg azokat, 
kik rátalálván, bízva követték szelíd 
csillagfényét. Ez az imádság.

A szegény özvegy ládájára szöge
zett tekintettel ült egyre mozdulatlan. 
Homlokáról lassan simulni kezdtek a
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lelkitusa nyomai, hogy csendes meg
nyugvás derűjének adjon helyet.

„. . . és legyen meg a te akaratod, 
mint a mennyben . . .  itt félbeszakadt 
a könyörgés, mert észrevette a láda 

N végében az öreg rézcsattos bibliát. 
Akitől örökölte, de régen is elment 
pihenni oda a kis kakukfüves talusi 
temetőbe, virágzó orgonafák alá!

Utána nyúlt: „Óh, ha az utolsó 
párnát elveszik a fejem alól, tudom, 
ezt meghagyják majd. Mit is csinál
nának egy rongyos bibliával! Meg
hagyják ; akkor pedig nincs minden 
elveszve! “

Fölüté a pergamenszerü lapokat 
és olvasni kezdé. Véletlenül mindjárt 
e sorok ötlöttek szemébe:

„Ne félj, mert én veled vagyok, 
meg ne rettenj, mert én vagyok a 
te Istened, ki téged megerősítlek, 
annakfelette megsegítlek és az én 
igazságom jobbkarjával támogatlak.“ 
(Ezsaiás 41. r. 10. v.)

Erezte, miképen Isten szólt hozzá 
az írás eme szavaiban. Remegő ke
zéből kiesett a nehéz biblia s tompa 
zuhanására felriadt álmából a beteg 
gyermek.

— Édesanyám!
— Mi kell, kincsem, fiacskám ? — 

szaladt hozzá az anya.
— Ugye, édesanyám nemsokára 

megjön a kis Jézus? Álmomban itt 
volt, ideült az ágy szélére és úgy 
játszottunk. Itt ^  takarómon állítgat- 
tam glédába az Ólomkatonákat. Min
dig feldültek és én ezen mosolyog
tam, mert már a mellemben sem 
fájt. Mikor pedig homlokon csókolt, 
azt súgta, hogy meggyógyulok, mire 
újra eljön s megígérte: hoz kará
csonyfát. Úgy-e, édesanyám?

— Úgy, úgy, kincsem — ő gyó
gyít meg téged.

— Vegye föl kend, édesanyám ott 
azt a könyvet, ami leesett elébb.

És nem tudta elképzelni, miért 
hullt térdre az édesanyja zokogva: 
„Aldiák Uram, mert bíztam benned 
és megsegitél.“

Valószínű a bibliából hullott ki az 
a nagy papírbankó, mit a földön ta
lált mellette. Ki tehette lapjai közé ? 
Jól emlékszik, szegény ura kezében 
volt utoljára a könyv, úgy tette el 
a halálos ágyáról. Annak tán féléve 
elmúlt.

A kis szobában valami édes mu
zsika csendült. Láthatatlan kezek 
pengették a húrokat, dicshimnuszt 
zengve arról, ki maga az örök nagy 
szeretet.

* * *
Özvegy Tóth Lőrincnének most

már módjában lett volna kivándo
rolni Amerikába. Miért nem tette ? 
Mert a csalogató, hívogató hang 
mellett, mely eléje varázsolta annak 
az ismeretlen földnek mesebeli gaz
dagságait, — megrezdült lelkében 
egy másik hang:

„Áldjon, vagy verjen sors keze 
Itt élned és halnod kell!“
Ő erre a másikra hallgatott.

Zrinyi Ilona.
Irta: Szalay Mihály.

Országra szóló fényes lakodalom 
kezdődött az északkeleti határon 
levő Makovica várában az 1666. év 
márc. havának első napján. (A kró
nika szerint 6 hónapig tartottak volna 
a lakodalmi vigasságok.) Nagy tör
ténelmi nevek viselői, kiváló ősök 
utódai esküdtek hűséget egymásnak.

A menyasszony a szigetvári hős 
Zrinyi Miklós sarja, az akkori horvát 
bánnak Zrinyi Péternek 22 éves szép 
leánya: Hona, a vőlegény pedig a 
dicső emlékezetű I. Rákóczy György
nek unokája: I. Rákóczy Ferenc, a 
leggazdagabb magyar főúr, „Erdély 
választott fejedelme, Magyarország 
részeinek ura és a székelyek grófja.“

Sok szép reményt fűztek ehhez a 
házassághoz az ország sorsán ke
sergő jó hazafiak, kiváltképen a 
menyasszony atyja, aki csak azért 
adta leányát I. Rákóczy Ferenchez, 
mert azt remélte, hogy igy majd kö
zelebbi érintkezésbe lépnek az ország 
nyugati részén lakó — többnyire 
katholikus — elégedetlenek az ország 
keleti részén lakó — nagyobbrészt 
protestáns — elégedetlenekkel és re
mélte, hogy vejét Erdély fejedelmi 
trónjára juttatják, mert bár I. Rákó
czy Ferencet még gyermekkorában 
megválasztották fejedelemmé, a török 
miatt csak a címe volt meg, de az 
országot nem nyerhette el.

Reményében azonban nagyot csa
lódott Zrinyi Péter. Veje sohasem 
juthatott Erdély fejedelmi székére, 
nemeslelkü leánya pedig rövid idő 
múlva belépett a szenvedések iskolá
jába és azután mindvégig martirom- 
ság volt az élete. Nem a maga bűné
ért, hanem szeretett hazájáért kellett 
szenvednie.

Rossz csillagok jártak akkor Ma
gyarország egén. I. Lipót királynak 
felszázadra terjedő hosszú uralkodása 
félszázadig tartó nehéz szenvedést 
jelent. Soha annyira ki nem élesedett 
az uralkodó és a nemzet között levő 
ellentét, mint az ő idejében és soha

annyi vérengző természetű ember 
nem állt együtt a bécsi udvar szol
gálatában. „Amilyen az úr, olyan a 
szolga.“ Lipótnak minden tette arra 
irányult, hogy a protestánsokat ki
irtsa az országból s a nemzetnek ellen
állását végkép megtörje. Vezérei előtt 
is bűn volt magyarnak, még nagyobb 
bűn magyar-protestánsnak lenni. Sú
lyosbította ezt, ha valaki ezen felül 
még gazdag is volt.

Lipót idejében tette nevét gyűlö
letessé Hocher Pál, aki hogy a ma
gyaroknak mindenkorra elmenjen a 
kedvük szabadságuknak védésétől, 
azt ajánlja a királynak: „Egyetlen 
orvosság a halál, mert a halottak 
nem fészkelődnek“ s arra biztatja, 
hogy a pártütők vérénél kedvesebb 
áldozatot nem hozhat Istennek.

Ennek a kornak embere Caraffa 
(olv. Karaffa), akinek emlékezetét az 
eperjesi vértörvényszék felállítása s 
24 ártatlan ember kivégzése tette 
feledhetetlenül átkossá. Nem hiába 
írták bécsi palotájának falára, hogy 
„Magyarország könnyeiből“ épült.

Ekkor élt Heister, aki úgy akarta 
megfélemlíteni a népet, hogy a gyer
mekeket rakásra gyilkoltatta és kato
náinak minden garázdálkodást meg
engedett.

De talán valamennyit felülmúlta a 
kegyetlenségben Coob Farkas (olv. 
Koob), aki inkább született bakónak, 
mint hadvezérnek, mert a győzelem 
kivívásához nem igen, de annál job
ban értett a legyőzőitek megkínzásá- 
hoz. Vérbe mártott pallost, nyársat 
és kereket hordatott szét a felvidéken 
s kihirdettette, hogy azzal végeztet 
ki mindenkit, aki a zsivány kurucok- 
kal: a magyar felkelőkkel érintkezni 
mer.

Ekkor élt a magyarok iránt való 
ádáz gyűlöletéért katonából püspökké, 
majd érsekké kinevezett Kollonics, 
akit eléggé jellemeznek ezek a neki 
tulajdonított szavak: „Magyarországot 
fogollyá, azután koldussá, végre katho- 
likussá teszem!“

Sőt ami legszomorubb, a magyarok 
között is akadtak olyanok, mint az 
iszákos, kapzsi természetű, dúrva, 
szolga-lelkű Szelepcsényi György esz
tergomi érsek, akinek neve nemcsak 
a protestánsok történetébe van vérrel 
beírva, mert ő idézte százával lelké
szeiket és tanítóikat a pozsonyi tör
vényszék elé s ő küldte azoknak egy 
részét messze tengerekre nehéz gálya
rabságra : hanem meg van neve bélye
gezve minden jó magyar előtt vallás
különbség nélkül, mert ő „az udvar 
minden törvénytelenségének kész vég-



54. HARANGSZÖ. 1911. december 10.

rehajtója. . .  az idegen uralom úttörője, 
megalkotója. “ Kegyetlen természete 
és szolga-lelke annyira vitte, hogy 
mikor az ellenségnek egyik tagja a 
magyarok iránt némi kiméletet aján
lott, ő Magyarország főpapja, akinek 
hazája javára kellett volna nagy hatal
mát és befolyását érvényesítenie he
vesen kifakad, hogy mire való volna 
a haszontalan és helytelen kímélet.

Lipót uralkodása alatt történt meg, 
hogy a protestánsoknak az egész or
szágban csak egyetlen egy helyen, 
Sopronban engedték meg a nyilvános 
istenitiszteletet, de ott sem templom
ban, hanem csak egy udvaron. Ekkor 
történt meg, hogy a kassai reformá
tusok alig végezték be templomuk 
építését elvették tőlük (1672.), de mi
vel a katholikusoknak volt elég temp
lomuk, katonai eleségraktár lett a ref. 
templomból.

Nem volt abban az időben semmi 
szent, amit meg ne mertek volna 
szentségteleníteni. Nem volt igazság, 
amit tiszteletben tartottak volna. Vég
telenül sötét kor ez, tele sötét jellemű 
emberekkel és sötétséghez illő csele
kedetekkel.

Épen nem csoda, ha a nemes lel- 
keknek vértanuság ilyen korban az 
élete s egészen természetes az a szo
kás, hogy ebben az időben a magyar 
ifjú még a lakodalmi mulatságokba 
is magával vitte lovát és fegyverét, 
mert a harcra mindig készen kellett 
lennie. Az összegyűlt vendégek vigas
ság közben is az országnak szomorú 
sorsát beszélték meg egymással.

így történt Zrínyi Ilona lakodalmán 
is, amelyen együtt voltak Magyar- 
ország legjobb fiai. Majd a lakodalom 
után egyik trencsénmegyei fürdőn, 
(Sztubnyán) tanácskoznak, hogy mi
kép lehetne az országot megvédeni 
a bécsi udvar ellenében. Bécs ugyanis 
olyan gyalázatos békét kötött a török
kel Vasvár ott, hogy ezzel elidegenített 
magától mindenkit, akiben csak ma
gyar érzés lobogott. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy az udvar nem akarja 
Magyarország megmentését, hanem 
oda engedi a töröknek, hogy majd 
azután mint fegyverrel visszahódított 
tartománnyal kénye-kedve szerint 
bánhasson. Ki is mondják Bécsben: 
„A magyar legyőzött nemzet, amelyet 
megvetnek, semmibe se vesznek!“

Maga az ország nádora, Wesselé
nyi Ferenc áll a nemzeti mozgalom 
élére, amelyben nemcsak férfiak, ha
nem nők is élénk részt vesznek. De 
a magyar ügynek szerencsétlenségére, 
alig alakult meg a szövetség, amelyet 
„Wesselényi-féle összeesküvés“ né

ven ismer a történelem, meghalt a 
nádor s meghalt a törökverő, hazáját 
karddal és tollal egyiránt szolgáló 
költő »Zrínyi Miklós“, akiket az elé
gedetlenek közül senki sem pótol
hatott.

Rövid idő múlva kiderült a terv s 
Lipót és udvara kapott az alkalmon, 
hogy amint a király mondta, a ma
gyarokat móresre tanítsa. Hivatalos 
okiratban kegyelmet hirdetett minden
kinek, hogy a nemzeti mozgalomban 
résztvevőket Bécsbe csalja, „azután 
csak nyakon kötötték őket, sokaknak 
közülük kebelükben volt a hitlevél s 
úgy vitték a tömlöcre.“ Az 1870. év 
végén kétezernél több család siratta 
fogságban levő tagját.

De senkinek sem kell annyit el
vesztenie és gyászolnia, mint Zrínyi 
Ilonának. Folyt. köv.

Templomban.
Boldog, ki ül hajlékodban,
A békesség, vigasz itt van,
Itt keresem holtomiglan.

Ha előtted leborulök,
Szivemben úgy megindulok,
Én lelkemben meggyógyulok.

Hajnalodik a sötétség,
Eloszlik a gyötrő kétség,
Jön felém a víg reménység.

Ha az Isten reménységem, 
Vigaszom és menedékem:
Ki árthatna vájjon nékem ?

Hajtsd szivemet, Uram, hozzád, 
Fordítsd rám te fényes orcád, 
Tenálad van a mennyország.

Hova mennék én elfáradt? 
Nézem, Jézus keresztfádat,
S megmaradok, Uram, nálad 1 

, Sántha Károly.

A magyarok káromkodásairól.
Az első történetírók és krónikások 

feljegyzése szerint őseink kezdetben 
természeti tüneményeket imádtak, sőt 
amikor már az egy Istennek áldoz
tak, akkor is hitték a rossznak esz
ményített kútfejét, amit „ördög, manó“ 
szavakkal fejeztek ki. De arról nincs 
említés, hogy őseink pogány koruk
ban káromkodtak volna, mert a ká
romlás feltételezi az Istennek a hívá
sát, akit káromkodásával szidni akar 
a káromkodó.

A magyarok tudtunkkal nem ká
romkodtak egészen a mohácsi vészig.

Bármennyi csapás érte a nemzetet, 
bármennyire is sújtotta őseinket a 
véghetetlen sok viszontagság, nem 
vetemedtek soha arra, hogy szidal
maikkal az Istent illessék.

A kettős királyság, a török és 
német zsákmányolásai azonban any- 
nyira elkeserítették a nemzetet, hogy 
az emberfeletti megpróbáltatásokban 
egyesek csakugyan teljesen elvesz
tették Istenbe vetett hitüket, kétel
kedni kezdettek Isten léteiében és 
gondviselő jóságában. A személy és 
vagyonbiztonság semmibevevése pe
dig mindezt csak tetézte. Nem tudta 
elviselni szó nélkül a csapásokat, nem 
tudott még csak reményt sem nyerni 
a vigasztalásra e nép s elkeseredé
sét káromló szavakban juttatta kife
jezésre.

Vannak sokan, kik azt állítják és 
bizonyítgatják — s mi is inkább ezek 
pártjára állunk, — hogy a magyar a 
káromkodást ez időben csak a török
től tanulta el. Emellett szól az a kö
rülmény is, hogy a nemzeti élet
halálharc idején nem beszélhetünk 
teljes elvallástalanodásról, hiszen ebbe 
az időbe esik a protestántismusnak, 
a reformátiónak fenséges küzdelme, 
mely új életet hozott az általános 
lethárgiába s valósággal felelevenítette 
a vallásos költészetet, melyből ezren * 
és ezren merítettek vigasztalást.

Ez időtájban hozatott Pozsonyban 
az 1563.42. törvéimríkk, mely no
vember hó 13-án-Ferdinánd által 
szentesíttetett. Ebben a törvénycikk
ben ki van mondva, hogy mindazok, 
kik az Istent, a szentségeket, és a 
lelket káromolják s azok, kik ezeket 
hallván a bíróságnál jelentést nem 
tesznek — első ízben nyilván meg- 
fenyittessenek, másodízben megpál- 
cáztassanak, harmadízben, mint em- 
berölők és gonosztevők megbün- 
tettessenek : a fel nem jelentők pedig 
három márkányi pénzbírsággal suj- 
tassanak.

E törvény 1659-ben megújíttatott, 
úgyszintén megújítja ezt az 1723. 
évi 110. törvénycikk is.

Majd a Napoleon elleni hadjára
tokban szervezett magyar nemesi v 
felkelők között is divatba jött a ká
romkodás, aminek meggátlására ho
zatott az 1808. évi ll.t.-cz . 13. §-a.
S hogy a megyei törvényszékek, vá
rosi bíróságok, mily szigorral alkal
mazták, kitűnik több esetből. így pl. 
egy beregszászi nőt, ipuszkánét „adta 
teremtette és ménkő“ mondásáért 
1748-ban a bíróság úgy büntette 
meg, hogy elrendelte, miszerint min
den pénteken lapátoltassék meg há- 1
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rom ízben és a városból üzettessék ki.
1752-ben Fagyas Lukácsot azért, 

mert csuful káromkodott 24 lapát
csapásra ítélte a bíróság.

1772-ben pedig Orosz Lászlónét 
hasonló káromkodásért „mint maga 
rosszaságáról és példás istentelensé- 
géről már mindenki előtt ismeretes 
és megjegyzett gonosz asszonyt más 
hasonló nők elrettentésére“ 50 ke
mény korbácsütésre ítélte.

1732-ben: „Técsi István az Isten
nek méltósága ellen „ördög adta“, 
„menykő teremtette“, „disznó adta“ 
éktelen káromkodásokat tett volna, 
sem isteni, sem emberi szép inté
seknek nem- engedett voina, azért a 
következő hétfőn (vásár alkalmával) 
úgy mint 3.-a novemberis 1732, a 
piacon levő falóra feltétetik és délig 
ott „detineáltátik proprima“ s ha ez 
sem használ, negyven lapát adatik 
neki s ha harmadszor is ezt a go
noszságot elköveti, megköveztetik.

A katonáknál is nagyon el volt 
terjedve a káromkodás s sajnos még 
mai napig sem ment ki a divatból.

1665-ben a kővári kapitány edictu- 
mának 2. §-ában benne van, hogy 
valaki ezeknek a rút vétkeknek ne
mével : ördög adtával, ördög terem
tettével szitkozódik, akárki legyen, 
kővel verettessék agyon.

A felvilágosodott II. József 1787- 
ben ápr. 2-án „Az erkölcsök rontását 
célzó vétkekrő l kiadott rendeletének 
61. §-ában kinrahdja, hogyha valaki 
vakmerőén káromkodni merészel, 
úgy kell tenni, mint egy eszelőssel 
és mindaddig a bolondokházában kell 
tartani, míg a javulás bizonyos jeleit 
nem mutatja.

1852. évi május 27-én kelt csá
szári paranccsal az osztrák büntető 
törvénykönyv némi módosításokkal 
Magyaroszágon is életbe lépett. Ebben 
a 122. §-ban megvan állapítva, hogy 
aki istenkáromlással nyilványos bot
rányt okoz, tiz évig terjedhető súlyos 
börtönnel büntettessék. Sajnos a ma
gyar törvényhozás a büntető tör
vénynek a vallás és annak szabad 
gyakorlata elleni bűncselekmények 
részletezésénél nem bünteti a szorosan 
vett tulajdonképeni káromkodást és 
csupán a kihágási törv. 51. §-a 
alapján lenne üldözhető és büntet
hető a káromkodás, hatóságaink azon
ban nem igen alkalmazzák, mely 
fogyatkozásnak oka talán abban ke
resendő, hogy már az 1852-iki tör
vényt sem lehetett végrehajtani a 
miatt, hogy a magyar ember második 
természetévé vált a káromkodás. Ez 
a hiba nem szűnt meg a mai napig

sőt nemcsah az alsó néposztályban 
van nagyon elterjedve, hanem a fel
sőbb körök könnyelműbb tagjainál is.

A műveltség kizárja a maga köré
ből a káromkodást, mert ellenkezik 
az Isten parancsán kívül az illemmel, 
a jó ízléssel, erkölccsel. A károm
kodás megszüntetésére legtöbbet tehet: 
az egyház s legfőképp maga a tár
sadalom.

Kiss Béla
bácsfalúi ev. lelkész.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De isten nem lel hajlékot.
December 10. vasárnap Phil. 3. 20.

„ 11. hétfő 2 Kor. 5, 10.
„ 12. kedd Róm. 15, 10
„ 13. szerda 2 Kor. 1, 12.
„ 14. csütörtök Máté 7, 13.
„ 15. péntek Zsolt. 130, 6.
„ 16 szombat Ezsajás 40, 1—2.

A bűnbocsátó cédulák jövödelme.
Aloysius Schulte, a római egyház

nak egy kiváló tudósa: A Fugger 
bankház a római egyházban cím alatt 
egy könyvet adott ki, melyben az 
egész világ előtt a római egyháztör
ténetnek egy szégyenletes lapját tárja 
fel, mely a római szenteknek nem 
válik dicsőségére.

Nevezett tudós ugyanis a mainzi 
érsekség levéltárában sok fáradalmas 
utánjárással felfedezte a Tetzel-féle 
bűnbocsátó cédulák üzletének szám
adását s azt nevezett könyvében a 
világ elé bocsátja.

Köztudomású dolog, hogy Albrecht 
őrgróf, I. Joachim, brandenburgi vá- 
lásztófejedelem testvéröccse, még nem 
érte el a törvényes 25 éves kort, 
mégis a római pápa őt 1079 arany 
(a mi pénzünk szerint 30000 korona) 
lefizetése után nagykorusította és őt 
a magdeburgi szép jövedelmű érseki 
székbe ültette és ehhez még a hal- 
berstadti érsekséget is neki juttatta. 
Egy kalap alatt ez is eltér I

De ez még nem elég I
Megüresedik a mainzi érsekség 

s 1514 május 9. megtörténik az a 
hallatlan dolog, hogy az érsekvá
lasztó kollégium az érsekségre a már 
két érsekség jövedelme felett rendel
kező Albrecht érseket ajánlja, azon 
hitben, hogy ő, mint gazdag úri em
ber, a mainzi érsekség rengeteg adós
ságát kifizeti.

A római pápa ezt azonban lehe
tetlenségnek tartván, Albrechtét, a 
mainzi érseki székben csak úgy 
akarja megerősíteni, ha előbb a mag
deburgi és a halberstadti érsekségről 
lemond.

S mi történik ?
Albrecht érdekében, ennek testvér

bátyja I. Joachim választófejedelem 
követet küld Rómába azon örven
detes hitben, hogy a szentatya a 
szép szóra majd mégis szemet húny 
és Albrechtét még a harmadik ér
sekségben is megerősíti.

Csakugyan! Krisztus földi helytar
tója megalkudott a körülményekkel 
s 10 ezer aranyért, a mi pénzünk 
szerint 338 ezer koronáért, megerő
sítette Albrechtét.

De honnan vegye Albrecht ezt az 
óriási összeget?

Rómában még ezt a rejtvényt is 
megoldották. A római pápa, X. Leo, 
ugyanis, ki a pompát nagyon ked
velte s így sok pénzre volt szüksége, 
részint saját szükségletére, részint a 
Péter-templom javítási költségeinek 
fedezésére, bűnbocsátó leveleket kül
dött Németországba. Már most elha
tározták, hogy a bűnbocsátó cédula
árulás jogát bérbeadják Albrecht 
mainzi érseknek, ki az elárusítást is
mét egy Tetzel nevű domonkosrendi 
barátra, mint ügyes segédre, bízta. 
Albrecht érsek szemforgatva, kezét 
dörzsölgetve már előre örül annak, 
hogy rengeteg adósságát könnyű szer
rel kifizetheti s még szép kis hasz
not is zsebre vághat.

De I bizony nem úgy lett I
Néhány fejedelem nem engedte 

meg a nép kiszipolyozását. Luther is 
felháborodva kikel e csúnya, szégyen
letes vallásos üzlet ellen.

De azért minden jól ment volna, 
ha a Fugger bankház el nem rontja 
az egészet A bankház ugyanis fél
tette az érseknek kölcsönzött 30 ezer 
aranyát, hát rátette kezét az egész 
jövödelemre. így a ténger sok pénz 
mind a bank vas-szekrényébe folyt. 
De még az is kevés volt, mert az 
érseknek csekély egy millió korona 
adóssága maradt.

Albrecht tehát nem kapott egy 
krajcárt sem. Annál többet jövedel
mezett a bűnbocsátó cédula árulása 
a pápának.

Pontos számítás szerint a bűnbo
csátó levelek árusítása csak magában 
Németországban, annak is csak kicsi 
részében, a római pápának nem ke
vesebb mint 746,800 koronát hozott I 
Bizony szép összeg.
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De ez örök, sötét szégyenfoltja a 
római egyháztörténetnek.

E hallatlan bűnből, Isten kezének

közbevetése által nagy áldás fakadt. 
Ez égbekiáltó visszaélés a nép sze
mét felnyitotta s egyúttal megszülte

a hitjavítást.
„Das Pfarrhaus“ német egyházi lap után 

közli: Kasper József.

Az egyház köréből.

Vallásos estély. A büki evangeliomi 
egyesület nov. 28-án tartotta első 
női estélyét a következő műsorral: 
1. Ének s ima után Farkas Elemér 
lelkész Mária és Mártha történetéből 
kiindulva fejtegette, hogy a női lélek 
legszebb ékessége a vallásosság. 2. 
„A nő mint a vallásosság ápolója“ 
cím alatt Farkas Elemérné tartott 
felolvasást. 3. „A baromfi nevelésről“ 
Szenthe Dezső gazdasági szaktanár 
tartott előadást. 4. Nagy Gyula segéd
lelkész szavalta el „A második asz- 
szony“ cimü költeményt Győry Vil
mostól. 5. Göbicz Julcsa, Farkas 
Aranka cimbalomkisérete mellett két 
műdalt adott elő. 6. Az estély az uj 
énekeskönyv egy új énekdallamának 
betanulásával ért véget. Az estély 
minden egyes pontja a jelenlevőkre 
mély hatást gyakorolt, de különösen 
ki kell emelnünk Farkas Elemérnének, 
a szemekbe nem egy Ízben könnye
ket varázsló szép felolvasását, melyet 
legközelebb nagy örömmel mutatunk 
be lapunk olvasóinak.

Ritka hitbuzgóság. A 79 lelket szám
láló kisded hangospusztai fiókegyház 
ez év folyamán 17000 koronás költ
séggel egy nagyon csinos kis tem
plomot és tornyot épített. Dicséretes 
a 14 családból álló kisded nyáj hit
buzgalma, amely családonként ezer
ezer koronát áldozott e nemes célra. 
Az Urnák szentelt eme legújabb 
hajlékot megható ünnepség keretében 
adta át nemrégiben Horváth Sándor 
főesperes magasztos rendeltetésének, 
több lelkész és a közelből-távolból 
egybesereglett hívők tömeges rész
vételével. A kegyelem Atyjának bő
séges áldása nyugodjék a hiterős 
kisded nyájon, s vezesse azt immár 
saját templomában gyakorta az élet 
kies mezejére s tiszta vizéhez.

Belmissiói ünnepély. A soproni theol. 
akad. és tanítóképzőintézeti belmissiói 
egyesület vasárnap, december 10 én 
vallásos ünnepélyt rendez. Az ünne
pély sorrendje: 1. Hasler- Gerhard:

„Óh mikép fogadjalak.“ Énekli a theol. 
hallgatók férfikara. 2. Az. ünnepélyt 
megnyitja Stráner Vilmos, th. tanár.
3. Arany János — Kapi Gyula: 
„Ráchel siralma“, Szavalja Tomka 
Gusztáv, II. é th. h., zongorán ki
séri Novák Gyula, IV. é. tan. n.
4. Ch. de Beriot: „II. Concert“. 
Hegedűn játssza Nitschinger János, 
II. é. tan. n., zongorán kiséri Heintz 
Fülöp, II. é. tan. n. 5. „Kerékkötője-e 
a keresztyénység a modern haladás
nak ?“ Irta s felolvassa Kiss Jenő, 
IV. é. th. h. 6. Kárpáti Sándor: 
„Karácsonyi harangszó“. Játssza a 
tanítóképző intézet zenekara. 7. Koz
ma Andor: „Az agg prédikátor.“ 
Szavalja Zábrák Viktor, I. é. th. h. 
8. Egyed Aladár: „Esti dal.“ Énekli 
Fábry Andor, III. é. th. h., harmó- 
niumon kiséri Stráner Vilmos, I. é. 
th h. 9. Borsodi Emil: „Karácsonyi 
ének“. Énekli a tanítóképző intézet 
férfikara.

Itthonról.

A német császár öccse Magyaror
szágon. Henrik porosz herceg nyolc 
napon át Magyarországon volt és itt 
mint József királyi herceg vendége 
vadászaton vett részt.

A Jókai-szobor. Évekig tartó gyűj
tés után a Jókai szoborra sikerült 
több mint százezer koronát össze
gyűjteni. Legközelebb határoz a szo
borbizottság a pályatervek kiírására 
nézve, úgy hogy remélhetőleg nin
csen olyan messze az az idő, midőn 
a nemzet leróhatja háláját nagy 
költőjével szemben.

Késmárk veszedelme. Késmárkon 
a múlt héten nagy tűz pusztított, 
mely egy egész házsort elhamvasz
tott. A hatóság megállapította, hogy 
a tűz gyújtogatásból eredt.

Támadás az állami iskola ellen. 
Hunyadmegyében újabban a nem
zeti gyűlölködés ütötte föl a fejét s 
minduntalan bűnös cselekményekben 
nyilvánul. A minap éjjel például 
Szentandrás községben az oláh pa

rasztok baltával és fejszével törtek 
be az állami iskolába s mindent ösz- 
szezúztak. Az újonnan szervezett ál
lami iskoláknak egyetlenegy növen
déke nincs, mert az oláhoktól való 
féltében egy szülő sem meri gyer
mekét beíratni.

Nyolcszázmillió cserebogár. Abauj- 
megye székházában múltkor történt 
meg a végleges leszámolás a csere
bogarak irtása dolgában. Az irtó mű
velet a megye területén kilencven- 
kétezer koronába került és hetvenkét 
vaggon cserebogarat szállítottak be, a 
mi körülbelül nyolcszázmillió csere
bogárnak felel meg. És mégis, érde
mes volt azt a nagy összeget kiadni, 
mert a nagy kiadás bőven megtérül.

Magyar humor. Egy nyírvidéki vá
roskába érkezik a vigéc s a mint a 
vendéglőben megszáll, először is bor
bély után érdeklődik. Megmondják 
neki, hogy az a szomszéd utcában, 
a sarokházban lakik^A vigéc elté
veszti az utcát és menyit az öreg 
regálebérlő tornácára. Amint belép, 
hetykén rászól az ott álló öregre:

— Szappanozzon be, de gyorsan!
A kedélyes öreg ur nem szól egy

árva szót se, szappant kerít meg vi
zet és alaposan beszappanozza a 
a vendégét. Azután bemegy a házba.

A vigéc vár, vár; végre egy ne
gyedóra múlva felugrik és dühösen 
benyit a szomszéd szobába. Ott ül 
az öreg és nyugodtan pipázik, sava- 
nyuvizes vinkó mellett.

— Hát miért nem borotvál, hiszen 
már rám száradt a szappan ? 1

— Kérem, mi itt csak szappano
zunk, borotválni a szomszéd szokott, 
a borbély. Tessék átsétálni!

Az ország dolgáról.
A képviselöház a költségvetés tár

gyalásán elvégezte a belügyi költség- 
vetést s néhány beszédet hallgatott 
meg a véderőreformról. Nagyjelentő
ségű törvényjavaslatot terjesztett be 
a házhoz Zichy János vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a debreceni és 
pozsonyi egyetemek ügyében.
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A miniszterelnök a királynál. Khuen 
Héderváry miniszterelnök a múlt hé
ten hosszabb kihallgatáson jelent 
meg a királynál, kinek részletes je
lentést tett a politikai helyzetről.

Mi lesz a költségvetéssel? Mikor 
az ellenzéki pártok a kormánynyal 
békét kötöttek, megegyeztek abban, 
hogy az ellenzék a költségvetést még 
1911-ben elfogadja. Azonban eddig 
még csak a belügyi költségvetés van 
elfogadva s még a földmívelés, igaz
ságügy, kultusztárca, pénzügy hátra 
van. Mivel ezek a tárcák is széle
sebb érdeklődést keltenek, nagyon 
valószínű, hogy a költségvetést nem 
tudják ebben az évben letárgyalni. 
Ebben az esetben a kormány további 
felhatalmazást kér a háztól.

A nagyvilágból.

A háború. A múlt héten hirtelen 
fordulat állt be a török-olasz hábo
rúban. Az olasz hadtestek újra meg
kezdték az előrevonulást s a törökök 
kénytelenek voltak visszavonulni. 
Mindez természetesen nagy ember
áldozatot követelt. Mizri és Hamidie 
között ezer török sebesült és halott 
maradt. Egyébként is súlyosra for
dult a törökök helyzete. Több arab
törzs, mely megígérte támogatását, 
nem hajlandó a háborúban résztvenni. 
Elkeseredett harciolyt Ainzára mellett. 
A szuronyütközeTben sok százan ma
radtak a harcmezőn s abban még az 
asszonyok is résztvettek.

Éhínség a Volga mentén. Oroszor
szágban kétségbeejtő a helyzet az 
éhínség miatt. A kormány segítsége 
későn érkezett és a közmunka oly 
kevés, hogy az éhezőknek csak cse
kély töredékét tudják munkával el
látni. Nagyon sok falu lakossága már 
régen elfogyasztotta gabonáját és 
most lóhusból, kutyahusból és fa
kéregből él.

A száj- és körömfájás bacilusa.
Érdekes orvosi fölfedezésről hoz hírt 
Berlinből a táviró. Ha a fölfedezés 
beválik, akkor hamarosan rá fog 
jönni a tudomány a legveszedelme
sebb állati betegségek egyikének, a 
száj- és körömfájásnak gyógyítására. 
Egy berlini professzor, Spiegel dr. 
ugyanis, hosszas kutatás után fölfe
dezte azokat a mikroorganizmusokat, 
amelyek az állatnál a száj- és kö
römfájást okozzák. A professzor ku
tatásának eredményét bemutatta a 
poroszországi állatorvosok berlini 
n„agygyülésén. Előadása óriási érdek
lődést keltett.

Négymilliós lopás. Konstantinápoly
ban a pénzügyminisztérium pénztárá
ból elloptak négy millió koronát. A 
tolvajnak semmi nyoma sincsen.

Küzdelem a levegőben. Egy évvel 
ezelőtt még Ausztráliának egyik leg
népszerűbb embere volt Scanson Ró
bert léghajós, aki találmányával, a 
szálló-ernyővel bámulatba ejtette a 
közönséget. Scanson egy meglehető
sen kicsiny léggömbbel szokott volt 
fölszállni, amelynek kosara helyén 
egy szálló-ernyő volt megerősítve, ez 
viszont alúl trapézban végződött, 
amelyen az ifjú Scanson leszállás 
közben vakmerő gimnasztikái mutat
ványokat végzett. Rendesen több száz 
méternyi magasra emelkedett, majd 
eloldotta az ernyőt a léggömbtől, 
amely tovalebegett, ő maga pedig a 
trapézon tornázva leereszkedett a 
földre. Perth városában történt, egy 
népünnepen, amelyen Scanson, mint 
már annyiszor, ismét be akarta mu
tatni vakmerő produkcióját. Egy se
reg önkéntes vállalkozó tartotta le
szorítva a földön a kis léghajót. Az 
volt az utasításuk, hogy a kötelet 
abban a pillanatban eresszék el, ami
kor Scanson megragadja a trapéz 
fáját. Mehet! — kiáltott Scanson s 
a léggömb lassan emelkedni kezdett. 
Ekkor odaugrott egy részeg ember, 
és még éppen el tudta kapni a tra
pézt. Őt is fölvitte magával a léghajó. 
A közönség rémülettel várta, hogy 
mi fog történni.

— Ereszd el 1 Ugorj le 1 — kiál
tott Scanson izgalommal.

A kettős súly miatt a léggömb 
lassabban emelkedett s még csak 
két-három méternyi távolság válasz
totta el a trapézen lógó részeg em
bert a földtől. Scanson teljes erejével 
ráütött a hívatlan útitárs kezére, de 
a részeg ember nem akarta eleresz
teni a trapézt. A következő másod
percben már késő volt, mert a lég
gömb magasra szökkent és föltartóz- 
tathatatlanúl repült tovább. A helyzet 
rémületes volt. A kötél, amelyik a 
trapézt a ballonhoz erősítette, csak 
kétszáz fontnyi terhet bírt el és le
hetetlen volt, hogy a nagy súlynak 
hosszabb ideig ellenállhasson. A szálló
ernyő meg éppen nem bírhatta el 
két ember terhét. A részeg útitárs 
közelebb kapaszkodott a léghajóshoz, 
hogy jobban belefogózhasson a tra
pézba. Nem volt más választás, az 
egyiknek vesznie kellett. Teljes ideg
zetének és izmainak megfeszítésével 
szánta el magát Scanson az elkerül
hetetlenre. Egv heves rúgás, egy lö
kés és zuhanva repült az útitárs a

föld felé. Azután Scanson leoldotta 
az ernyőt és néhány perc múlva 
maga is lent volt a földön, ahol az 
izgalomtól elvesztette eszméletét. A 
drámának az esküdtszék előtt volt a 
folytatása. Scansont letartóztatták és 
emberöléssel vádolták, de az esküdt
szék fölmentő verdiktet hozott, mert 
a léghajós elkerülhetetlen kényszerből 
cselekedett. Azóta azonban teljesen 
összetört emberré vált. Idegrohamok 
lepték meg, üldözési mániában szen
ved és borzasztó látások gyötrik. 
Nem tud aludni s minduntalan meg
jelenik előtte a rettenetes kép, amint 
a részeg ember maga körül forogva 
zuhan lefelé a mélységbe.

Hatvanezer munkás sztrájkja. 
Berlinben a női divatáru munkások 
és munkásnők sztrájkba léptek. Az 
e szakmában foglalkoztatott mintegy 
60.000 ember legnagyobb része csat
lakozott a sztrájkolókhoz.

A Harangszó perselye.

Rimakokovai tüzkárosultaknak ed
digi gyűjtés 81 "90 K. Újabban ada
koztak: Ev. gyülekezet Némethideg- 
kút 15'72 K, Ev. gyülekezet Gecse 
7'20 K, Ev. gyülekezet Feisőszeli 
53 K, Fekete Sándor Egyed 2 K, 
Záborszky Sándorné Celldömölk 3 K, 
Dr. Démy Lajos Sopron 2'50 K. 
összesen 175‘32 K.

Ev. sajtóalapra eddigi gyűjtés 327 
kor. 74 fill. Újabban adakoztak: 
Veszprémi gyülekezet 4 K, Poszvék 
Sándor nyug. theol. akad. igazgató 
Sopron 7 50 K, Fekete Sándor, Egyed 
2 K, Szabó Lajosné Inota 1 K, Ha- 
lászy Jenő Zöldmajor 2'50 K, Domon
kosfai gyülekezet 5 K. Összesen 
349 74 K.

Borajánlat.
Kitűnő balaton-melléki ó- és uj- 

bort ajánlok méltányos ár mellett 
vasúton, kölcsönhordóban 50 litertől 
kezdve. Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa, Zalamegye.

-m  pl) $ J A JA
’

A bibliai képekről.
Ama sok kérdezősködésre, mely a 

bibliai képek ügyében hozzám érke
zik, szószerint közlöm a Schrodt cég 
most érkezett levelét.



58. HARANGSZÓ. 1911. december 10.

SOHRODT JÁNOS
kő- és könyvnyom dája.

T̂~* Frankfurt a. M., 1911. nov. 30.

Nagytiszteletü
KAPI BÉLA lelkész urnák

KÖRMEND.
Szíves elnézését kérem, hogy eddig 

semmit sem hallattam magamról. Oka 
ennek abban rejlik, hogy a kőnyomók 
és litographálók Németország 49 vá
rosában beszüntették a munkát. Az 
én embereim is abbahagyták a mun
kát, kiléptek s még mindeddig nem 
tértek vissza. Ezáltal én nagyon hátra 
vagyok vetve munkáimmal s sok 
megrendelésnek egyáltalában nem tud
tam eleget tenni.

Ezennel tisztelettel kérdezem, hogy 
a képeket még ezután is elküldjem-e ?

Két képet, nevezetesen: „A hegyi- 
beszéd"-et és „Az elmerülő Péter“-t 
a közel jövőben küldhetném.

Legyen oly szíves velem tudatni, 
hogy az én ajánlatom Önnek meg
felel-e. A másik két képet; Emmaus-t 
és Nicodemus-t még csak februárban 
szállíthatnám.

Mély tisztelettel
Schrodt János.

A türelmetlenkedőknek szívesen 
visszaszolgáltatjuk pénzüket. A ké
pekre vonatkozó rendelést azonban, 
tekintettel arra, hogy arra igazán 
szükség van, fenntartottuk.

G A B O N A Á K A K .
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, dec. hó 7-én.

Búza 22 60, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 
18 80. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

* r  Karácsonyi a j á M é t l p M
ajánljuk a

„ P r o te s tá n s  C sa lád  és I s k o la “
köteteit (60.000 példány).

Gyermekeknek:
Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.) 
Dinyha Béla : Hol volt, hol nem 

volt. . . (Mesék.)
Albert József. Túl az óperencián (MeséK.) 

Ifjúságnak valók:
Hamvas József: Mesés történetek.

(Ifjúsági elbeszélések.)
Gyurátz F .: Hősök kora. (Két elbeszé

lés a szabadságharcok idejéből.)

Serdültebb Ifjúságnak, nőknek, fel
nőtteknek :

Borsos István: A gályarabok törté
nete. (Egyháztörténeti munka.) 

Dr. Masznyik Endre: Képek az ókori 
keresztyén egyház történetéből.

Gayyhy Dénes: Mária nővér. (Kis
regény.)

Babay K á l m á n : Nádfödeles házak
alatt. (Falusi történetek.)

Stráner Vilmos: A biblia az élet 
könyve. (Ismeretterjesztő.)

Farkas Mihályné: Történetek az élet
ből. (Elbeszélések felnőtteknek.) 

Kapi Béla : A boldogság könyve. 
(Jellemképző munka.)

Mind a 12 kötetet kék vászonkö
tésben (a vállalat eredeti csinos kötése) 
12 kor. előfizetési árban szállítjuk. 
Egyes példányokat 1 kor. 20 fillérért. 
Szép díszkötésbe kötve pedig egyen- 
kint I kor. 80 fillérért.

A könyveket a „Protestáns Család 
és Iskola“ kiadóhivatala Szentgott- 
hárdon bérmentve megküldi a rende
lőknek, ha 20 fillér portóval az ösz- 
szeget kiegészítve bélyegekben vagy 
készpénzben beküldik.

A lapittatott 1818-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntődéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödójü- 
k et a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok  
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. R epedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. M inden harang 
hangja előre határoz- 
tatik  m eg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott k ovácsolt vasból 
k észü lt szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. K ovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .------------------

P M 1 I  G É P G Y Á R
FŰÜL S Z O M B A T H E L Y .
Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .  

T u r b i n á k .
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .%

T é g l a g y á r t ó  gépek .
Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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kodó féltékenységgel óvjanak minden 
káros levegőtől s teljes egész pompá
jukban igyekezzenek azt kifejleszteni. 
Ne felejtkezzetek meg erről óh szülők I 
Különösen pedig ti óh atyák! A nő 
természeténél fogva sokkal jobban 
meg van óva a feledékenység e ve
szélyétől, míg ellenben a férfi sokszor 
meg sem gondolja, hogy az ő példája 
mily nagy hatással van, mily káros 
befolyást gyakorol közönyösségével 
vagy éppen gúnyolódásával, ami pe
dig a legtöbbször nem is rossz szán
dékból ered. Pál apostol az imént 
említett idézetet igy folytatja: minek
utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam 
a gyermekhez illő dolgokat.“ Úgy van! 
Hagyjuk el hát mi is a gyermek
hez illő dolgokat, miután gyerme
kekből érett, öntudatos emberekké 
lettünk. Hagyjuk el a közönyösséget az 
Istennel és isteni dolgokkal szemben, 
törekedjünk helyzetünknek tiszta, vi
lágos tudatára jutni Istennel szemben, 
s küzdjünk, harcoljunk bátran a bűn 
ellen, amely bennünk tanyáz s minden 
gonosszal, amely körülvesz bennün
ket. Az érettkorra jutott ember tudja, 
hogy mit akar s teljes határozottság
gal halad azon az úton, amelyet jó
nak és igaznak ismer. Haladjunk te
hát nyugodt méltósággal az érett 
korra jutott keresztyéneknek azon 
útján, amely üdvösségre vezet.

Az Ur köze! van.
Filippi 4, 5.

Az Úr közeledését, eljövetelét az 
advent jelenti. Ezen adventi időszak 
karácsony szent ünnepével ébresszen 
annak tudatára, hogy az Üdvözítő 
azért jött le a mennyből a földre, 
hogy nekünk „hünhocsánatot, lelki 
hókét és üdvösséget“ hozzon. Az éven
ként visszatérő karácsonyi szent ün
nep minden varázsával, mit az em
beri szívekre gyakorol, bizonyára nem 
csak a gyermekek ünnepe, amint 
manapság oly sokszor halljuk emle
getni, hanem a felnőtt keresztyénekre 
nézve is boldogító ünnep az. A gyer
mekek értelmét csak az ünnep külső 
fénye ragadja meg s ki haragudhatna 
ezért? Pál apostol azt mondja az I. 
korinth. levél 13, 11. v.-ben: Mikor 
gyermek valók, úgy szóltam, mint gyer
mek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, 
úgy értettem, mint gyermek.“ A ter
mészet rendje ez s vonatkozik termé
szetesen a gyermekek karácsonyi ün
neplésére is. Hagyjuk hát csak őket a 
maguk módja szerint ünnepelni, e mel
lett azonban törekedjünk arra is, hogy 
karácsony szent ünnepének mélységes 
és kegyelcmteljes jelentőségéről leg
alább egy komoly sejtés ragadja meg 
leikeiket. Ne csak a külsőségekhez, 
ne csak a felszínhez tapadjon örömük,

hanem a szent éjszakának varázsa 
szentségében és mélységében ragadja 
meg az ő fogékony s hitteljes szívó
két is. A legszentebb kötelessége ez 
a szülőknek, — az ő példájuk által: 
az édesapa szeretetteljes komolysá
gával, amellyel az isteni dolgokról 
megemlékezik, s az édesanya meleg 
szeretetével, amellyel a hozzá oly 
erősen ragaszkodó gyermeklelkek előtt 
az Üdvözítőről szól, hintsék el a 
gyermekek fogékony szívébe, a jö
vendő komolyságnak és a jövendő 
hittudatnak csiráját. Óh vajha meg
gondolnák a szülők, vajha igazán 
érezné minden édesatya és édesanya 
azt a nagy felelősséget, amely reájok 
háramlott abban a pillanatban, amely
ben Isten egy-egy gyermeklelket reá
jok bízott. Soha egyetlen közönyös 
szót se ejtsen ki ajkatok az isteni 
dolgokról, avagy talán éppen gúnyo
lódó igét. Az Üdvözítő igen élesen 
nyilatkozik azokról, akik gyermekeik
kel szemben e tekintetben a teljes 
felelősségtudatot nem veszik komolyan. 
Ne háborgasd a gyermekszív hitének 
gyönge plántáját. Ez a legcsekélyebb 
dolog, amit minden egyes felnőtt 
embertől megkívánhatunk. Az apától 
és anyától azonban sokkal többet 
követelünk. Ők mindketten híven 
ápolják gyermekeik lelkében a hitnek 
és erkölcsnek csiráját, mit gondos
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„Óh Uram, elesnem ne hagyj, 
Állhatatos lehessek;
A harcra kedvet s erőt adj,
Szent igéddel győzhessek;
Juttasd Ígéretedet 
Eszembe kegyelmedet,
Hogy a kik jó pályán futnak,
Azok a mennyekbe jutnak.“
Te pedig oh Uram, áldd meg 

ezen ádventi időszakot, hogy ez ne 
csak azt hirdesse nekünk, hogy te 
közel vagy mihozzánk, hanem segélj 
kegyelmesen, hogy ezáltal mi is kö
zelebb juthassunk tehozzád, s eképpen 
maradandó áldás szálljon reánk a te 
nagy irgalmadból. Ámen.

Dietrich u. Rédei Károly
evang. lelkész.

Özvegy a sszon y  ludacskája.
Irta: Csite Károly.

Luca napja meghozta a telet. Kora 
hajnalban megeredt nagy pelyhekben 
a hó s esett egész estig. Ujjongtak 
az iskolából kijövő gyermekek a fél
térdig érő hóban. Nekik az nagy öröm 
volt, nem úgy a szegény özvegy 
Csapóné tiszteletesné asszonynak, ki 
a kis udvari szobácskájának pitvara 
elől lapátolta el nagy nyögésekkel a 
havat.

— Istenem, Istenem 1 — sóhajtott 
pihenésül a lapátra támaszkodva, — 
csak hát ez a tél ne volna. Nyáron 
is alig-alig tud élni az ember a kis 
nyugdíjból, így télen pedig mennyi 
kell tüzelőfára!

Biz’ az öreg néninek küzdelemtel
jes s könnyharmatos volt az egész 
élete. Hetven év súlyos terhe gör- 
nyeszté már, mely hosszú idő alatt 
rengeteg megpróbáltatáson vitte át a 
jó Isten. Férjét korán elveszítette. 
Gyászos özvegységében nagy nélkü
lözések közt nevelte föl s taníttatta 
minden reményét, egyetlen fiát s a 
Mindenható azt is oly korán magá
hoz szólítá, mint férjét és az is egy 
kis árva fiút hagyott maga után. Majd 
meghalt a menye is s a teljes árva
ságra jutott kis unoka az ő hűséges, 
odaadó gondozása alá került. így a 
kis özvegyi nyugdíj ismét taníttatásra 
kelt el. Saját szegényes szükségletét 
kötögetéssel kereste meg.

Még hat lapátnyi havat sem tudott 
odébb dobni, már teljesen kifáradt. 
Azalatt egy kis, mosolygós, kerek
arcú leány szökdécselt be az utca
ajtón, „Tél az idő, fénylik a hó . . .  “ 
dalocskát dudorászva. Házigazdájá
nak, a jómódú Kovács András csiz
madia-mesternek volt a tíz éves Esz
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tiké leánya. Most jött meg az isko
lából s meglátta azonnal az öreg 
tiszteletesné asszonyt, csengő hangon 
kiáltott hozzá:

— Néni, néni! ne fáradjon vele, 
•nem magának való. Ellapátolom én
a havat, csak a táskámat teszem le 
előbb odabent.

Pár perc múlva már kezecskéjében 
volt a lapát. Kipirult rózsás arcocs
kájára szaporán hulltak a hóvirágok.

—- Te kis, angyali lélek, t e ! ára
dozott az öreg néni. — Nem is tu
dom, mi lenne velem tehetetlensé
gemben, ha te nem volnál mindenben 
segítségemre.

Míg a kis Esztike a havat •takarí
totta félre az útból, azalatt az öreg 
néni a konyha földjére telepedve egy 
hófehér ludat tömött kukoricával. A 
kicsike előbb végzett a dolgával, 
azután mellé gugolt ő is. Meg-meg- 
simogatta a ludaéska fejét.

— Lásd virágom, ha Isten engedi, 
ennek az árán jön majd haza az én 
kis árva Béla unokám a karácsonyi 
vakációra; — mondta az öreg néni.

— Igazán ? 1 — csapkodta össze a 
hótól nedves, kis kacsóit örömében 
a leányka s megcirógatta ismét a 
ludacskát.

— Bizony, máskép nem tudnám 
haza hozatni szegény kis unokámat. 
Pedig, ugy-e lelkem-galambom, te is 
tuuod, mennyire haza kívánkozik az 
én szegénységemre. Akárcsak mint 
az édesapja egykoron.

— Az ám, a múltkori levelében 
már említette; — bizonyította a kis 
Esztike s megkérdezte, hogy nem 
jött-e tőle azóta levél 1

— Nem irt azóta, kis virágszálam. 
Nincs ám szegénynek pénze bélyegre. 
Különben te is tudnál róla. Hivatta
lak volna felolvasni a levelét, mert 
magam nem tudom már egy sorát 
sem elolvasni, annyira elgyengült a 
szemem.

Az ajtón kívül erős lábdobogás 
hallatszott, csizmájáról verte le valaki 
a havat. Fürgén, mint egy kis evet, 
ugrott a leányka ajtót nyitni. A le
vélhordó volt s levelet nyújtott be.

— Levél, levél 1 a Bélácska irta. 
Felbonthatom, kedves néni ? — kiál
tott fel kitörő örömmel a kis Esztike.

— Bontsd, galambom, gyermekem. 
Addig katrócba teszem a ludat.

A kis diák levele most is nagyobb 
részt arról szólt, hogy haza szeretne 
jönni a karácsonyi szünidőre. Kérde
zősködött a kis Esztikéről is. Hogy 
tanul ? Nincs-e valami baja ? . . .  Kü
lönben is jól tudta, ki írja neki nagy
mamája helyett a leveleket.

1911. december l f .

— Haza jöhetsz, gyermekem, haza, 
haza 1 — mondogatta az öreg néni. 
— írjuk meg neki, kis virágom, mi
nél előbb, hogy jöhet. Hadd örüljön 
a szegény gyermek.'

— Jó lesz, néni, — mondta bol
dogan ugra-bugrálva a kis leány, — 
Írjuk meg még ma. Eiőbb azonban 
haza nézek, megmondom mamámnak, 
hogy ne keressenek addig.

Azzal elszaladt a kis Esztike. Egy 
almát kért a mamájától, melyből na
gyokat harapva sietett vissza az öreg 
nénihez. Arra már az meggyújtotta 
a lámpát s a kályhába készült be
gyújtani. De a nedves fa oly soká 
fogott tüzet. Biz’ a kis Esztikének 
összegémberedtek az ujjacskái, mig 
az öreg néni unokájának szóló le
velet diktálta neki leírásra.

Már a levél borítékát irta a kis 
leány, mikor az öreg asszony felkelt 
ülőhelyéből:

— Jaj, hogy elfelejtettem vizet 
tenni a ludam elé. Azonnal jövök 
kicsikém.
Jött is rögtön, kétségbeesve könnybe- 

borult arccal, ölében a hizólúddal, 
mely egy légzőcsövébe tévedt kuko
ricaszemtől megfulladt azalatt, míg a 
levélírás történt.

— Nézd, vége van, megfulladt 1. . .  
Jaj, Istenem, nem jöhet haza az a 
szegény gyermek karácsonyra 1 . . .  
Tépd széjjel azt a levelet, leányom. 
Mást kell Írni helyette.

Azzal kitette az elpusztult jószá
got a konyha földjére s görcsös zo
kogással borult rozoga díványára.

A kis Esztike szeme is megtelt 
ragyogó gyöngyszemekkel, melyek 
arcocskáján végig gurulva hulltak a 
kezében szorongatott levélre. Jó so
káig állt ott némán, nagy fájdalom
mal kis szivében, míg végre kiosont 
onnét.

Hosszantartó sírásában elaludt az 
öreg tiszteletesné néni. Kis unokájá
ról és ludacskájáról álmodott. Egy
szerre jöttek be a szobaajtón mind 
a ketten. Elől a lúd gágogva, utána 
a fiú mosolyogva. Mellé álltak. A 
lúd szoknyája alját csipegette s uno
kája pedig a kezét csókolta meg.

Hirtelen felébredt. Szeme még most 
is nedves volt a könnytől. Megdör
zsölte, hogy ébren van e, vagy álmo
dik? Mert a gágogást most is hal
lotta. Felkelt s kinézett a konyhába, 
ím a lúd a padra tett vizes dézsába 
nyújtogatta a nyakát.

— Óh, én Uram, — Istenem I . . .  
hogy köszönjem meg ezt neked 1? — 
sóhajtott föl szent ihlettel az öreg
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néni. Majd ölébe vette a ludat s 
össze-visszacsókolta.

*

A kis Esztike korán lefeküdt. Azt 
mondta mamájának, hogy igen fáj a 
feje. Összekuporodva bujt az ágyába, 
láz reszkető kicsi testét s folyton azt 
suttogta összekulcsolt kezecskékkel:

—Édes jó Istenkém, segíts meg 
engemet!

Édes anyja még kinn foglalatos
kodott a házkörüli teendőkben. S 
egyszer csgk kikelt arccal jött be a 
szobába.

— No, apjuk, — mondta némi el
keseredéssel az urának, — nekünk 
csak nincs szerencsénk a ludhizla- 
láshoz. Megfulladt megint a szeren
csétlen, mint a tavalyi, egy szem 
kukoricától.

— Ne boszankodj, asszony, — 
szólt vigasztalólag a majszter. — Is
ten adta, Isten el is vette. Még jó, 
hogy nem a szegény tiszteletes asz- 
szonyunkét érte a veszedelem. Sze
gény öreg néninek érzékenyebb vesz
teség lett volna, mint nekünk.

Zrínyi Ilona.
Irta: Szalay Mihály.

(Folytatás.)

Zrínyi Ilona valóságos golgotha utat 
járt. Vérpadon ölik meg Németújhelyen 
atyját, a lángoló lelkű Zrínyi Pétert, 
vele együtt anyjának testvérét, az 
itju Frangepán Ferencet. Testvérét, 
Bécsben labanccá nevelik, aki harcol 
is a magyarok ellen. De utóbb hosszú 
rabságra vetik és ott is hal meg 
börtönében. Anyját, a kiváló szellemű, 
erélyes Frangepán Katalint pedig ki
fosztják, elüldözik mindenéből; 1672- 
ben erővel elveszik tőle Auróra nevű 
leányát, magára hagyják a legkétség- 
beejtőbb Ínségben.

Az előkelő nőnek rongyokban kell 
járnia; téli ruhája sincsen. Még a 
stajeri kormányszéknek is megesik a 
szive rajta, csak Bécsben nem is
mernek könyörületet. Végre 1673-ban 
a jótékony halál váltja meg a sze
rencsétlen nőt, akit már előbb a sok 
csapás megtébolyított.

Volt mit siratniok leányainak: az 
apáca zárdába kényszerített Aurórá
nak, Juditnak és Ilonának, akinek 
férje életéért is aggódnia kellett.

De I. Rákóczy Ferencnek mégis 
megkegyelmeztek, 400.000 frt váltság
díjért s anyjának a vakbuzgó Báthory 
Zsófiának érdemeiért, aki segítette 
összefogdosni azokat, akik az össze-
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esküvésben résztvettek s a protestán
sokat olyan kegyetlenül üldözte, hogy 
ebben a világi urak közül senki sem 
versenyezhetett vele. Valamennyi vá
rába pedig — az egy Munkácsot ki
véve — német katonaságot bocsá
tott be.

Zrínyi Ilonát a sok veszteségért 
csak a gyermekeiben talált öröm kár
pótolhatta 1672-ben született egy kis 
leánya, akit Júliának neveztek, négy 
év múlva pedig fia, akit II. Rákóczy 
Ferenc néven ismer és dicsőít törté
nelmünk.

De csakhamar újabb gyászt kell 
megérnie. Fia születése után három 
hónapra férjét ragadja el a halál.

Ezután még jobban szereti, félti 
árván maradt csemetéit. Gondosan 
neveli, maga öltözteti, magatőzte éte
lekkel táplálja őket. Közben Mun
kácsra megy lakni napához, az öreg 
fejedelem-asszonyhoz, de csakhamar 
megválik tőle, mert olyan különböző 
a gondolkodásmódjuk, vallásos meg
győződésük és honleányi érzésük, 
hogy békében meg nem férhetnek 
egymással.

Zrínyi Ilona bár férfias, erős aka
ratú, de gyengéd, nemes lelkű nő, 
mig Báthory Zsófia a sivárságig ri
deg, büszke és örökösen zsémbes
kedő. Az ifjú fejedelem-asszony, bár 
buzgó katholikus, türelmes a más 
vallásuak iránt, sőt a pataki iskolán 
segélyezi a szegény kálvinista diáko
kat, az öreg fejedelemasszony el
lenben türelmetlen, jószágairól elül
dözi a prot. lelkészeket, tanítókat és 
diákokat. Amaz a németet gyűlöli, 
mert annyi gyászt okozott szivének, 
emez meg a lehető legnagyobb hive 
a bécsi udvarnak és amint az egy- 
koruak Írják „Jezábelt meghaladó 
dühösséggel“ üldözi és irtja a ma
gyar bujdosókat. Nem tudja meg
bocsátani menyének azt sem, hogy 
annak atyja vitte bele a fiát a Wes
selényi féle összeesküvésbe.

Báthory Zsófia 1680-ban halt meg. 
Már két évvel azelőtt megkérte Ilona 
kezét a bujdosók fiatal vezére Thö
köly Imre. A szép özvegy igaz sze
relemmel vonzódott a vitéz, daliás 
kérőhöz, akiben minden tulajdonság 
megvolt, amivel egy nemes lelkű nő 
meghódítható s akiben végre megta
lálta az igazi férfiról alkotott esz
ményképét ; de valószínű, hogy az 
öreg fejedelemasszony előtt, ameny- 
nyire lehetett titkolta érzelmét. Hatá
rozott igent nem mert mondani, 
mert napa úgy is eléggé éreztette 
vele rosszalását, hogy gyermekei

szerencséjét egy eretnek lázadó ked
véért akarja kockára tenni.

Ha másért nem gyűlölte volna is 
Báthory Zsófia Thökölyt, lutheránus- 
ságát sohasem tudta volna megbo
csátani.

De gyermekeit féltette maga Zrínyi 
Ilona is. Aggódott, hogy az udvar 
azokon bosszulja meg magát, ha ő 
a bujdosók vezérének nyújtja kezét. 
Csak úgy tett Ígéretet Thököly Im
rének ha a királynak nincs ellene 
kifogása.

A bécsi udvar- eleinte ellenezte a 
házasságot, de később abban a re
ményben, hogy így meg lehet nyerni 
a kurucok vezérét, beleegyezett a 
házasságba.

1682-ben julius 16-án tartották 
meg az esküvőt Munkács várában. 
De pár hét múlva már újra a csa
tamezőn jár a 25 éves Fiatal férj, 
Zrínyi Ilona pedig egyedüliségben 
aggódik élete miatt és írja hozzá 
édes — bús, szerelmes leveleit.

1682- ben és 83-ban áll Thököly 
dicsőségének tetőpontján. A török 
ünnepélyesen királlyá koronázza, de 
ő nem fogadja el a királyi címet, 
hanem csak fejedelemnek és kor
mányzónak nevezi magát.

Dicsősége nagyon rövid ideig tar
tott. Lehanyatlott szerencsecsillaga 
és többet föl sem tűnt életének egén.

1683- ban pártfogója, a török nagy 
vereséget szenvedett Bécs ostromá
nál s Magyarországon is egyre szo
rították vissza a német hadak. Erre 
Thökölytől sokan átpártoltak Bécs- 
hez, úgy hogy 1684-ben mind el
veszti a telsőmagyarországi városo
kat. 1785-ben összecsapnak feje fö
lött a hullámok. Erdélyben lefoglal
ják javait s már nemcsak ellenségei, 
hanem hívei is árulónak tartják. A 
török pedig őt okozza vereségéért s 
mikor Nagyváradra megy, hogy a 
pasától segítséget kérjen, az szívesen 
fogad'a, megvendégeli, de mikor tá
vozni készül, ezzel a figyelmeztetés
sel „hátra van még a fekete leves,“ 
kávéra marasztalja, vasra vereti és 
úgy küldi Nándorfehérvárra.

Szabadságát ugyan visszanyerte, 
de elvesztett tekintélyét sohasem 
tudja visszaszerezni. Elveszett az 
egész ország, elfordul tőle szeren
csétlensége idején csaknem mindenki, 
de Zrínyi Ilona hű marad hozzá a 
régi ézelemmel.

Fogságba esése előtt ezt irja neki: 
„Vagy élet, vagy halál 1 Semminemű 
félelem, se nyomorúság engemet ke
gyelmedtől el nem rekeszthet; csak 
éppen kegyelmed el ne hagyjon; én
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ha gyalog is, kész vagyok elmenni, 
valahun hallom kegyelmedet lenni. 
Vajki nagy dolog volt minden idő
ben az igaz szeretet. Vajki jó az 
Isten, rosszból is jót ád és ami rossz 
és nehéznek látszik, jónkra fordítja. . .  
Ha jót veszünk tőle, miért ne ve- 
hetnők azt is, az mi nekünk ellen
kezőnek is látszik lenni.“

Úgy szeretne férje után menni, 
„hogy — mint írja — egymást vi
gasztaljuk és együtt legyünk, amint 
Isten akarja, együtt viseljük a ke
resztet.“ De férjének fogsága és a 
németek ostroma Munkácsba zárja. 
Erről szoktuk őt leginkább emle
getni, mikor asszony létére Munká
csot évekig hősiesen védelmezi.

Mikor egész erővel megkezdi az 
ellenség Munkács ostromát, vörös 
lobogót tüzet a vár tornyára annak 
jeléül, hogy halálig kész a várat vé
delmezni.

Férfias lelkű anyja mellett kimu
tatja bátorságát 13 éves fia is. „Senki 
sem engemet, sem gyermekeimet — 
Írja Zrínyi Hona férjének — meg
ijedt állapotban bizony nem lá ta ; 
és lássa meg az ellenség, hogy kik
kel tett föl. Ha asszonyember vagyok 
is, meg mertem várni őket, vigyék 
hírét máhová is.“

Hogy a szükséges pénzt előte
remtse, ékszereit veti zálogba. Aggó
dik, gondoskodik mindenről, paran
csol, fárad, ott van a vár falán. Se
gítséget sehonnan nem kap, a vár 
népének élelme elfogy, a hős nőnek 
életét is szüntelen orgyilok és méreg 
fenyegeti. Ilyen viszonyok között 3 
évi vitéz ellenállás után vérző szívvel 
kénytelen a várat feladni.

Ekkor gyermekeivel együtt Bécsbe 
vitték. Ott elvették tőle mindakettőt. 
Júliát az Orsolyaszüzek zárdájába 
kényszerítették, ahová úgy rugdosta 
be a kapun a siránkozó leánykát a 
dúrva lelkű Kollonics, Ferencet pedig 
a Prága mellett levő neuhausi jezsui
tákhoz adták, hogy jezsuitává, né
metté neveljék és majd a zárdára 
szálljon minden birtoka.

Zrínyi Ilona maga is egy apáca
zárdába ment lakni. Minden lépését 
kémlelték. Férjével, gyermekeivel csak 
nagy titokban ha levelezhetett.

Végre 1692-ben megengedték neki, 
hogy elmehessen férje után, akit már 
7 éve nem látott. De mekkora fáj
dalom vegyült ebbe az örömébe i s ! 
Mert evvel meg örökre elvesztette 
szeretett gyermekeit és hazáját. Soha 
az életben nem láthatta többet őket.

És milyen fájdalom várt rá a ta
lálkozásnál is. Mikor a déli határon
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levő török táborban meglátták egy
mást, alig ismerte meg az egykor 
oly daliás férfiút. Csak a romja volt 
az már az egykori vitéz kuruc király
nak. Úgy megtörte Tökölyt a sok 
évi gond, örökös harc és csalódás, 
pedig még csak 35 esztendős volt.

Két évig Szerbiában, Passarovic- 
ban éltek; de a bécsi udvar félt tőlük, 
ha a határhoz ilyen közel laknak; 
azt követelte a töröktől, hogy beljebb 
telepítse őket birodalmába. Ekkor 
Konstantinápolyba, majd innen az 
1701-ik év őszén Kisázsiába, a Már
vány-tenger túlsó partján levő Niko- 
média, vagy Izmid városába költöz
tetik őket.

Nagy szomorúsággal érkeznek meg 
oda. de este mégis lakomát tartanak.

„Ezen vendégségnek végén — irja 
a velük levő Komáromi János ref. 
lelkész — mint a hattyú halála előtt, 
rendkívül való kedvét mutatta sze
gény asszonyunk, a méltóságos Zrí
nyi Ilona fejedelemasszony. Mit miért 
cselekedett ? Megvallá, hogy bizony 
nem cselekedte volna, de hogy mint 
méltóságos férje s mind szolgái s 
szolgálói ne gondolhassák az tenge
ren által való hozattatásukon való 
valami buslakodását, hogy másoknak 
is elméjükből kiverje maga példájával, 
azért cselekedte.“

Hogy ne gondolják, hogy ő talán 
szomorkodik s hogy a szegény buj
dosóknak kedvét felvidítsa, még tán
col is tüntelő jó kedvvel s táncra 
szólítja a búslakodó urakat.

A következő év tavaszán két óra 
járásnyival beljebb telepedtek egy 
szép síkságra, az úgynevezett „Virá
gok mezejé“-re. amelyet a sokat 
szenvedett és hányatott fejedelem
asszony különösen jó vizéért kedvelt.

De csak egy esztendeig élt itt, mert 
1703-ban február 18-án „leszakasztá 
a halál ezt a legnemesebb virágot.*

Holttestét Törökország fővárosá
ban, Konstantinápolyban temették el. 
Férje két évvel élt tovább. Ő még 
megérte mostoha fiának II. Rákóczy 
Ferencnek szabadságharcát, győzel
meit; reménykedett is, hogy vissza
térhet hazájába, de ahelyett inkább 
II. Rákóczy Ferencnek is Törökor
szágba kellett később száműzetésbe 
bujdosnia s mikor Rodostóban meg
halt, Konstantinápolyba vitték, anyja 
mellé temették, hogy ha életükben 
el kellett szakadniok, legalább halá
lukban egyesülhessenek.

Mikor 1839-ben felbontották sírju
kat, a görög lakosság el akarta 
Zrínyi Ilona holttestét rabolni, azt 
állítván, hogy görög volt és szent,
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tehát a hamvak őket illetik. Egy 
egész hónapon át ki volt téve az 
ájtatos hívek szemléjének; betegek 
jártak oda, hogy gyógyulást nyerje
nek a szentnek tartott magyar feje
delemnő sírjánál.

Onnan hozta haza a múlt évek
ben a hálás magyar nemzet a drága 
hamvakat, az alól a síremlék alól, 
amelyre joggal vésték ezeket a sza
vakat: „Itt nyugodott meg a hősi 
fáradalmaktól Zrínyi Ilona, a férfias 
lelkű nő, nemének és korának dicső
sége . .  Nagy volt a jó, még nagyobb 
a balszerencsében.

Apró történetek.
„Ideje már, hogy az álomhói fel 

serkenjünk . . . mert ,az éjszaka el
múlt, a nap pedig elközelgett“. Ezen 
adventi intést kiáltja felénk a nagy 
apostol: Pá>. Igen „az éjszaka el
múlt“, s az üdvösség napja elkö
zelgett, s immáron közel év óta 
ragyog felettünk. Aki még nappal is 
alszik, arról joggal mondhatjuk, hogy 
naplopó, mert lopja a jó Istennek 
drága idejét, napját. Ámde vannak a 
keresztyénség körében lelki naplopók 
is és pedig nem is kevesen, olyan 
emberek, akik az ő földi dolgaik vég
zésében nagyon is serények, talán 
túlontúl is buzgók, „űzik-hajtják a 
világot“ s törnek annak javai, élvei 
és dicsősége után minden erejükkel 
— és emellett a legmélyebb lelki 
álom borúi mégis reájok, mert sem
mit sem törődnek Istennel, az isten
országának javaival, a saját lelkök 
üdvösségével.

Mindezek lelki sötétségben járnak. 
Olyanok, mint a holdkórosok. Egy 
ilyen szegény beteg járt egykor a 
fővárosban holdvilágos szép éjjele
ken. Felment a magas házak tete
jére, s nagy népcsődület nézte az 
utcán. Minden szem a magasba te
kintett. Ott járkált a holdkóros a 
háztetőkön, felment a meredek tető
gerincre oly nyugodtan és biztosan, 
mintha az országúton járt volna. Egy 
pillanatra sem állt meg, örökösen 
járt-kelt álmában jó hosszú ideig. 
Egyszerre csak, midőn a szomszéd
házból nevét kiáltották, felkiáltott, 
lebukott a szédületes magasból a 
mélységbe s holtra zúzta magát a 
földön.

Közöttünk is vannak ilyen lelki 
értelemben vett holdkórosok és nem 
is kevesen. Meddig akarnak ezek 
járni, talán addig, mig az Úr nevü
kön szólítja s igy szól: „Adj számot
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a te sáfár kodás ódról/“ — s akkor a 
nagy ijedelemben terveiknek s földi 
foglalkozásaiknak magaslatáról lezu
hannak a mélységbe s nyakukat tö
rik ? Óh halljátok meg szerencsétle
nek idejekorán az isteni intő, ébresztő 
szózatot: „ Serkenj fel, aki aluszol 
és támadj fel a halálból, és felragyog 
tenéked a Krisztus!“ (Efezus 5, 14.)

Szívleljük meg mi is mindannyian 
ez isteni igéket, korán, mig nem késő, 
nehogy a kárhozat mélységes örvé
nyébe sodorjon gondtalan, könnyelmű, 
bűnös életünk!

*
Az új egyházi év első vasárnap

jait ünnepeljük. Megvan tehát még a 
kedves- vasárnapunk, — Istennek 
mondjunk érte szívből fakadó torró 
hálát! Óh hiszen mi is lenne az élet 
vasárnap nélkül! Egyszer már meg
próbálták Franciaországban, ugyanis 
ott 120 évvel ezelőtt eltörölték a va
sárnapot s az egész egyházi évet. Új 
naptárt csináltak. A szentek neveit 
mind kihagyták belőle s helyökbe 
csupa állatneveket tettek. Igen fertel- 
mes gúnyból, istentelen elvadultságuk- 
ban a keresztyén egyház legnagyobb 
ünnepnapjait megvetett állatnevekkel 
helyettesítették. így pld. dec. 25-nek a 
„Kutya“ nevet adták. Karácsony 
szent ünnepét tehát „Kutyák napjá
nak* nevezték el. A nemzetgyűlés
ben egyik szónok a szentkeresztsé- 
get bemocskolásnak nevezte, amitől 
a gyermekeket szigorúan meg kell 
óvni. A nemzetgyűlés 1793. évi nov. 
hó 7-iki gyűlésén megjelent Páris ér
seke, az ország főpapja, eldobta 
pásztorbotját, püspöki gyűrűjét és 
püspöksüvegét, vörös sipkát tett fe
jére s igy kiáltott fel: „Most már 
csak egy vallás van: a szabadság és 
az egyenlőség“. Óriási tapsvihar és 
lelkesedés között tagadta meg a ke- 
resztyénséget. Istennek tisztelete he
lyébe az „ész“ tisztelete lépett. A 
templomokat kirabolták. A kereszte
ket összezúzták s aki a vasárnapot 
a régi módon megünnepelni meré
szelte, börtönbe dobták. Az istentisz
teleteket beszüntették az egész or
szágban. A templomokat bezárták. 
Betiltották a harangozást. Nem volt 
többé vasárnap. Nem kereszteltek s 
nem eskettek többé.

Ilyen világ volt 120 évvel ezelőtt 
Franciaországban. De im nézd csak 
kedves Olvasóm a hirtelen beállott 
változást! Amint a forradalom őrü- 
letes dühéből fölocsudott a nemzet, 
amint a forradalom szennyes hullámai 
elcsendesültek, a szörnyű pusztítás 
gyászos romjain elmélkedni kezdett
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a vad szenvedélyből felébredt érző 
szív és gondolkodó lélek. Belátta, 
hogy Isten nélkül s Isten tiszte
lete nélkül elfajul és aljasul a „terem
tés koronája“ : az ember. S im a 
mily fékevesztett vad dühvei tört 
össze minden szent dolgot s rombolt 
le minden szent helyet, ép oly szent 
buzgósággal sietett visszaállítani min
dent, mi azelőtt szent volt előtte. 
Igen! ugyanaz a durva láb, mely 
kíméletlenül rúgta odább a lerombolt 
oltár köveit, sietett összehordani a 
szétszórt köveket, hogy újra álljon 
az Úrnak szent oltára. Ugyanaz a 
kéz, mely összezúzta a keresztet, töre
kedett azt ismét visszaállítani az ol
tárra, hogy újra teljes fényében és 
dicsőségében ragyogjon I Visszaél kot
ták ismét a vasárnapot s az ünnep
napokat, s újra a régi buzgósággal 
ünnepelték azt.

Adjunk hálát Istennek, hogy miná- 
lunk még jól áll a keresztyénség ügye. 
Nekünk megvan a mi kedves vasár
napunk, s háborithatlanul gyűlhetünk 
össze templomainkban a mi kedves, 
szép istentiszteleteinkre. Közöttünk 
szabadon hirdetik a Krisztust, akin 
kívül „nincsen üdvösség“. Mi szent 
örömmel vallhatjuk s követhetjük 
az igét: Uram ! kihez mehetnénk ? 
Orökéletnek beszéde van tenálad /“ 
(János ev. 6, 68.)

(Folytatjuk.)

Történelmi apróságok.
Valaki azt kérdezte Diogenes hír

neves görög bölcsésztől: mikor kell 
étkezni ? — és az így felelt neki: 
„Ha gazdag vagy, amikor akarsz, 
ha szegény vagy, amikor lehet.“

*
Egy csata kezdetén IV. Henrik 

francia király így szólt katonáihoz: 
„Én királyotok vagyok, ti franciák 
vagytok, ott az ellenség!.. . “

*
I. Ferenc francia király vesztett 

csatája után azt irta Párisba: „Min
den elveszett, de a becsület meg
maradt.“

*
Nagy Frigyes porosz király palo

tája kertjében sétálgatva észrevette, 
hogy egyik apródja dohányszelencéjét 
dézsmálja. Magához hivatta az apró- 
dot és így szólt hozzá: „Tetszik ne
ked ez a dohányszelence ?“ — Az 
apród a fölötti szégyenében, hogy 
tetten érték, soká tudott szóhoz jutni. 
— Végre bevallotta, hogy ő nagyon 
szépnek találja a szelencét. „Jól van,

63.

— legyen a tied mondá a király, — 
kettőnk számára igen kicsiny.“

*

XIV. Lajos egyik minisztere úgy 
nyilatkozott a király és a svájci zsol
dos csapat fővezére előtt, hogy avval 
az arannyal és ezüsttel, amit a sváj
ciak királyától kaptak, ki lehetne egy 
hosszú utcát kövezni Párisban.

„Ez igaz lehet Felség, — viszonzá 
a fővezér, — de az is tény, hogy ha 
azt a sok vért, melyet nemzetem 
Felséged és elődei védelmében öntött, 
össze lehetne gyűjteni, — egy — a 
Szajnához hasonló, — nagy folyó
keletkeznék belőle.

*

Egy hírneves angol író Svift sétálni 
készült és e célból séta botját kérte 
szolgájától.

A szolga elő is hozta a sétabotot, 
de ez igen sáros volt.

„Miért nem tisztogattad meg ?“ — 
kérdezte a tudós.

„Uram — felelt a cseléd —, miért 
fáradjak vele, mikor úgyis befogja 
újból sározni, ha sétálni megy.“

Egy pár perccel később a szolga 
az éléskamra kulcsát kérte. — „Miért, 
mit akarsz?“ — kérdezte Svift.

„Reggelizni akarok“ — mondá a 
cseléd. — „Óh, — felelt az iró, — 
de minek reggeliznél, hisz úgyis ismét 
megéhezel.“

*

Vili. Henrik, angol király viszályban 
élvén I. Ferenc francia királlyal, kö
vetet szándékozott hozzá küldeni, akit 
megbízott, hogy egy kemény és fenye
gető beszédet tartson I. Ferencnek.

Az illető, akit ezen küldetésre ki
választott, úgy nyilatkozott, hogy élete 
nagy veszélyben forog, ha úgy be
szél majd a francia királlyal.

„Ne féljen semmit, — mondá Vili. 
Henrik, — ha önt megöleti a francia 
király, — én minden franciának fejét 
vétetem, aki birodalmamban él.“

„Elhiszem Felség, — viszonzá a 
nagykövet, — de ezen fejek közül 
egy sem fog illeni az én vállaimra.“

Közli:
Pulay Vilma.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119.,’ 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ctt a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlékol.
December 17. vasárnap Malachias 4, 5 

„ 18. hétfő Rom. 14, 17.
„ 19. kedd Ján. jel. 12, 17.
„ 20. szerda I. Tim. 6, j4.
„ 21. csütörtök Luk. 14. 31—33.
„ 22. péntek 2 Kor. 5, 7.
„ 23. szombat Zsid. 119, 116.



HARANGSZÓ. 1911. december 17.64.

A gyüm ölcsfák koronájának kép
z é se  é s  n evelése.

i i .

A gondos és előrelátó gyümölcsfa
kezelő előre megállapítja, hogy me
lyik fát, milyen magas törzsűvé fogja 
nevelni. Mikor a fa ezt a magasságot 
elérte, kezdődik a koronanevelés. 
Evégből a megszabott magasságon 
fölül kiválasztunk öt szép, érett, jól 
kifejlődött, egészséges szemet. A leg
felső tölött 1—2 millimérternyire el
vágjuk a vezérhajtást. Biztosító-csa
pot most már nem hagyunk, mert 
nem egyenes törzs, hanem szétte
rülő koronát óhajtunk nyerni.

Az így visszametszett vesszőből 
légiéiül egy erős vezérhajtást nye
rünk s oldalt négy irányban négy 
oldalhajtást. A törzsön most már nem 
szabad megtörni a hajtásokat, úgy
szintén az esetleg jelentkező gyök
hajtásokat is el kell gondosan távo
lítani, hogy a tápanyagot ne fo
gyasszák.

A meghagyott öt szemből előtörő 
hajtások képezik a szabályos korona 
alapját, különösen az almafáknál. A 
korona-képzés esztendejében magára 
hagyjuk a fát, ha ennek fejlődése 
rendes. Ha azonban rendellenességet 
tapasztalunk, úgy segíteni kell, nehogy 
az idomtalan korona elcsúfítsa a 
gyümölcsösünket. Néha megtörténik, 
hogy két hajtás egymáshoz igen kö

zel áll, mely esetben addig, míg 
gyenge, a törzshöz erősített pálcával 
oly irányban kötjük ki, a merre 
hajtani kellene. Ha valamely hajtás 
igen függélyes irányú lenne, ott a 
vezér törzse és a hajtás közé egy 
kis vastagabb feszítő-pálcát alkalma
zunk s ezzel adjuk meg a helyes 
irányt. Ha a hajtások görbére nőttek 
volna, akkor kis botokat kötünk rá
juk és 2—3 helyen összeerősítjük a 
vesszőt a bottal. Ily eljárással könnyű
séggel adhatunk tetszés szerinti alakú 
koronát fáinknak.

Őszig a hajtások vesszőkké érnek 
és a jövő t&vaszszal a vezérvesszőt 
5—6 szemre, az oldalvesszőket pe
dig 3—4 szemre vágjuk vissza és 
pedig úgy, hogy a végső szemek a 
körből kifelé állók legyenek. Az eset
ben, ha valamelyik oldalvessző na
gyon vízszintes fekvésű lenne, akkor 
azt felfelé álló szemre metszük és 
így hozzuk rendes irányba. Ebben 
az esztendőben már sok mellékhaj
tást is nevelnek az ágak; ezek kö
zött lesz már elég termőnyárs is. Az 
így elkészített csemete okvetlenül kiül
tetendő állandó helyére.

A fentebb leirt módon kell a koro
nát még 3—4 éven át nevelni; ezu
tán magára hagyhatjuk, csak minden 
4—5 évben, esetleg a szükséghez 
képest gyakrabban is, meg kell tisz
togatni a fölösleges eleven és a netán 
elszáradt ágaktól; ha valahol hiány

támadt volna a koronában,7 teszem 
azt a szél garázdálkodása folytán, 
nevelünk egy új ágat, esetleg gályát 
oltunk helyébe.

Ha a vezérvesszőt 5—6 szem he
lyett 6—8 szemre metszük vissza, 
akkor felfelé megnyúlt gúlaalakú ko
ronát kapunk. így neveljük különö
sen körtefáinkat.
. Ha a vezérvesszőt 5—6 szemnél 

kevesebbre vágjuk vissza, akkor a 
korona szétterül s a sátoralakú ko
ronát adja. Ha pedig a vezérvesszőt 
egészen kivágjuk, akkor a korona 
belül egészen üres lesz, mikor is 
katlanalakúnak mondjuk. Kajszin- és 
őszibarackfáknál, sőt legtöbb szilvá
nál is szeretjük a katlanalakú koronát.

A korona-nevelésbe nem kell be
avatkozni a dió, gesztenye, cseresznye 
és meggy, valamint a vadfáknál sem. 
Ezeknél a vezérvessző folyton erő
sebben nő, mint az oldalágak, így 
minden beavatkozás nélkül is igen 
szép szabályos korona képződik. Csak 
törzsüket iieveljük föl a megfelelő 
magasságig.

A fentiekben elmondtam, hogy mi
képen és mikor kell a fákat nyesni. 
Ha az e sorokban elmondottakat 
megszívlelik olvasóim és ezek szerint 
metszik fáikat: a siker nem fog el
maradni. Természetesen áll itt is az 
a közmondás, hogy a gyakorlat teszi 
a „mestert.“ Szenteh Dezső,

gazdasági tanár.

Az egyház köréből.

Protestáns esték. A prot. irodalmi 
társaság pozsonyi köre az ádventi idő
szakban hetenként vallásos felolvasást 
tart. Az első előadó dr. Szelényi Ödön 
theol. akad. tanár volt, ki ,,A prot. 
lelkész a modern költészetben“ cím 
alatt tartott felolvasást. Dr. Losonczi 
Lajos líceumi tanár a németországi 
evang. templomokról értekezett s elő
adását vetített képek bemutatásával 
élénkítette. Advent harmadik vasár

napján Kovács Sándor a XVIII. század 
énekköltészetéről tart előadást.

Sárszentlörinc. A sárszentlőrinci 
virágzó gyülekezet nagy lelkesedéssel 
elhatározta, hogy újévtől kezdve az 
új énekeskönyvet veszi használatba. 
A nem régen megalakult nőegyesület 
is most kezdi meg munkálkodását és 
pedig karácsony szent ünnepén, mi
kor is a szegény iskolásgyermekek 
részére karácsonyfa-ünnepélyt rendez 
s azokat felruházza.

Közművelődési egyesület a vallásért.

Vasvármegye határszélén derék egye
sület munkálkodik a magyarosítás 
érdekében. Ez ^  közművelődési egye
sület legutóbbi közgyűlésén elhatá
rozta, hogy az új dunántúli énekes
könyvből 200 példányt megvásárol 
s az ev. lakosság közt ingyen szét
osztja, hogy ez által is szolgálja a nép 
legszentebb érdekeit.

Vallásos estély. A szombathelyi 
evang. gyülekezet december 10-én a 
diakonissa-intézet javára vallásos-es
télyt rendez. Az estély műsora a kö
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vetkező: 1. Orgonajáték. Ulreich Alá-, 
dár. 2. Ima. 3. Győzelem. Irta: Vargha 
Gyuláné. Szavalja Halvax Gyula. 4. 
A XXIII. zsoltár. Klein B. H.-tól. 
Kacsóh Ferencné átiratában s veze
tése mellett énekli az egyházközségi 
leánykar. 5. Hiszek egy Istenben. 
Irta és felolvassa: Éhen Gyula. 6. 
Fáradt fejem hová hajtsam ? Kapi 
Gyulától és Rákóczy Ferenc imádsága, 
Káldy Gyula átiratában. Mindkét szá
mot énekli: Károlyi Sándorné. 7. Ima. 
8. Orgonajáték. Ulreich Aladár.

A'jánosházi iskolára újabban befolyt 
adományok: Ostffiasszonyfa gyűjtése 
16'66 K, Szilisárkány adománya 2 
K, Tóth Ferenc, borgátai 1. adománya 
6 K, Balt egyházközség adománya 
2 K, Kerta és K. Szörcsök gyűjtése 
39 K, Megyer fiókegyház gyűjtése 
28 K, Péter Mihály celldömölki lakos 
adománya 10 K, Keszler Bernát és 
Mór zalabéri 1. adománya 5 K, Németh 
Sándorné keresztúri 1. adománya 4 
K, özv. Péter Károlyné keresztúri 1. 
adománya 3 K. Összesen 115 kor. 
66 fill. A nemesszívű adakozók fogad
ják ezúton is hálás köszönetünket.

Kissomlyó, 1911. dec.
Tompa Mihály

ev. lelkész.

Felügyelő iktatás Vasdobrán. A
vasdobrai evang. gyülekezet uj fel
ügyelőjét, Kirnbauer Lajos gyanafalvai 
állomásfőnököt most iktatták be uj 
tisztébe. Az ünnepségen, mely méltó 
és impozáns keretekben folyt le, részt- 
vett Ziermann Lajos esperessel az 
élén valláskülönbség nélkül Vasdobra 
és vidéke közönségének szine-java.

Itthonról.

A király egészsége. A magyar ki
rály az utolsó héten többször meg
hűlt, miért is orvosai tanácsára szo
bában kellett tartózkodnia. Hülése 
azonban csak múló jellegű volt, úgy 
hogy mellette zavartalanul intézte 
az állam ügyeit.

A trónörökös vadászata. A múlt 
héten Ferenc Ferdinánd trónörökös 
Pusztaszeren Pallavícini Sándor őr
grófnál vadászaton volt. Első nap 
elejtettek 3300 vadat, és pedig 2003 
nyulat, 60 foglyot, a többi fácán, róka 
és vadmacska volt.

A huszár halála. Még a nyár folya
mán történt, hogy a 16. huszárezred 
gyakorlata alkalmával szerencsétlen
ség érte Szabó Sándor közhuszárt. 
Az ezred Gradina-Verőcén állomáso
zik, melyben hajdumegyei és debreceni 
fiúk szolgálnak. A gyakorlat alkal

mával az egyik százados öt huszárt 
küldött előőrsnek Gradina környékére. 
A huszárok között volt Szabó Sán
dor debreceni fiú is. Az előőrs az 
éjszakai sötétségben hatolt előre s a 
huszárok a mezőn egy nyitott, ká- 
vátlan kútba zuhantak. Szabó Sándor 
elől lovagolt s ő esett bele elsőnek a 
kútba. Másnap nagynehezen kihúzták 
a katonákat, de Szabó Sándort már hol
tan hozták a felszínre. A tizenhatodik 
huszárezred jóérzésü magyar tiszti
kara díszes temetést rendezett a 
gyakorlat áldozatának. Most az ezred 
Grácban időzik s a derék tisztikar 
nem feledkezett meg a hazájától 
távolban elhunyt katonáról. Sirkövet 
állíttatott Szabó Sándornak s ezt 
lefényképeztette. A képet az ezred 
megküldte Kovács József debreceni 
polgármesternek, fölkérvén, hogy kéz- 
besíttesse Szabó Sándor özvegy édes
anyjának. A sírkőre ezt a fölirást 
vésette a tisztikár:

„Itt nyugszik Szabó Sándor 16-os 
huszár, a ki 1911. augusztus 27-én 
szolgálata hűséges teljesítése közben 
lovastul egy kútba esett s ott lelte 
halálát. Fölállíttatta a 16-os huszár
ezred tisztikara.“

A debreceni polgármester fölhivatta 
Szabó Sándor édesanyját s átadta 
neki vigasztaló szavak kíséretében a 
sirkövet ábrázoló fényképet.

Száztiz éves asszony halála. Öcsény 
tolnamegyei községben meghalt özv. 
Bajó Péterné száztiz éves korában. 
A nagy kort ért öregasszony a leg
utolsó időig megőrizte testi és szellemi 
frisseségét s csak pár hete beteges
kedett.

A sertósgondnok. A puszta költé
szetének befellegzett. Sem a pásztor
tűz, sem a furulyaszó nem érdekli 
a mai kor embereit. De nemcsak 
nem érdekli, hanem a régi hagyo
mányos elnevezéseket is ujjal szereti 
fölcserélni. Igen ékes példa erre az 
alábbi makói eset. A minap egész
ségügyi vizsgálatot tartottak a város
ban. Sorra kerültek a sertéshizlalók 
is, melyeket szintén megvizsgáltak. 
A városi főorvosnak a kanászok közt 
föltűnt egy szép szál legény, a ki 
pörge kalappal kezében, illedelmesen 
köszöntötte a népszerű főorvost.

— Hát, öcsém, magának mi itt a 
foglalatossága ?

A legény megköszörülte a torkát 
s illedelmesen válaszolt:

— Én, kérőm, sertésgondnok va
gyok itt jelönleg.

Tehát eljutottunk odáig, hogy a 
kanász is sertésgondnok lett.

Az ország dolgáról.
A képviselöházban rendületlenül fo

lyik minden hét két napján a véderő 
törvényjavaslat tárgyalása. Uj esemé
nyeket ez a vita már nem igen hoz. 
Az ellenzékiek ellene beszélnek, a 
munkapártiak meg védelmezik. Nem 
azért szónokolnak a képviselők, mintha 
remélnék, hogy egymást meggyőz
hetik, hanem hogy valamivel kitölt- 
sék az időt.

A kereskedelmi költségvetés tár
gyalásánál a felszólalók különösen 
az államvasut ügyeivel foglalkoztak. 
Beöthy Ákos miniszter is beszédet 
mondott s megígérte, hogy a hiá
nyokat pótolni igyekszik. Megígérte 
azt is, hogy a magyar ipart a leg
erőteljesebb támogatásban részesíti.

Béketárgyalások. Mivel a költség- 
vetések tárgyalásával előreláthatóan 
az év végéig nem végez a képviselő
ház, Székely Ferenc igazságügymi- 
niszter tárgyalásokat folytatott az el
lenzék vezéreivel a tárgyalások gyor
sítása érdekében. A megbeszélés azon
ban nem vezetett eredményre.

A közoktatásügyi költségvetést most 
tette megbeszélés tárgyává a munka
párt. A gyűlésen Szász Károly és 
Várady Zsigmond képviselők nagyon 
élesen bírálták a magyar közoktatást, 
melyben erős katholikus uralomra 
törekvés nyilatkozik meg. A köz- 
oktatásügyi miniszternek Tisza István 
gróf kelt védelmére, de ő is kifejezte 
azt az aggodalmát, hogy nem elég, 
ha maga a miniszter türelmes a más 
vallásuakkal szemben, hanem az egyes 
ügyosztályok vezetőiben is ugyan
ennek a szellemnek kell élnie. Tisza 
Istvánnak teljesen igaza van. Mit 
használ Zichy János szabadelvüsége, 
ha Barkóczy mindenhová csak türel
metlen katholikus tanárokat nevez ki ?

A választójog és a gazdák. A gaz
dasági egyesületek országos szövet
sége most tartott közgyűlésén állást 
foglalt a választójog kérdésében. Ki
mondották, hogy a választójog ki
terjedésénél tekinttel kell lenni a nem
zeti érdekre. Megkívánandó feltétel a 
szellemi érettség, az erkölcsi meg
bízhatóság s bizonyos mértékig az 
anyagi függetlenség. Az egyesület a 
nyílt szavazás mellett foglalt állást. 
A szavazásnak lehetőleg kis körze
tekben kell történnie.

A nagyvilágból.
A háború. A múlt hét az olaszok 

sikereivel telt meg. Előnyomultak s 
visszaszorították a törököket. Tárna-
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dásuk egy helyen oly gyors és erő
teljes volt. hogy a törökök sátraikat 
és 8 ágyújukat is hátrahagyva, me
nekültek. — Újabban ismét békehí
rek szállnak a levegőben. Hir szerint 
az orosz cár közbelép és ajánlja a 
törököknek, hegy egyezzenek ki bé
késen az olaszokkal. Ennek a köz
belépésnek valószínűleg meglesz a 
kívánt eredménye.

A kínai forradalom még egyre tart. 
A király csapatai egy ütközetben 
száz felkelőt elfogtak s azokat más
nap egyszerre ki is végezték.

Hatvanezer kizárt munkás. Ber
linben hatvanezer fémmunkást kizár
tak a gyárakból. A munkásegyesüle
tek a kizárt munkásokat hetenkint 
egy millió márkával támogatják.

Vasúti szerencsétlenség Oroszor
szágban a Visztula vasúton a Varsó 
felől száguldó gyorsvonat nekiment 
egy tehervonatnak. Mind a két vo
nat lokomotivja, azonkívül két sze
mélykocsija és hat teherkocsija poz- 
dorjává tört. A tehervonaton négy 
alkalmazott, a gyorsvonaton pedig 
tiz utas és nyolc vasúti alkalmazott 
halálosan megsérült.

Perzsia és Oroszország. A helyzet 
Perzsia és Oroszország közt mindig

feszültebb lesz. Oroszország olyan 
követelésekkel lépett fel, hogy azt 
Perzsia önmegalázás nélkül nem igen 
teljesítheti. Hozzájárul ehhez az is, 
hogy a perzsa nép határozottan kö
veteli a háború megindítását.

Bányakatasztrófa. Az Északame
rikai Égyesült-Államok Tenessee ál
lamának Knoxville városában nagy 
szénbányarobbanás történt, mely két
száz munkást eltemetett. A munká
sok nagyrészt életüket vesztették.

Bányaszerencsétlenség. Ameriká
ban borzalmas bányaszerencsétlenség 
történt. A Botton-kőszénbánya egyik 
tárnájában fölrobbant a bányalég és 
tizennyolc embert halálra égetett. 
Az elpusztultak között négy bánya
mérnök is volt.

Bevándorlás az Egyesült-Államokba.
Az Egyesült Államok bevándorlási 
hatóságának jelentése szerint az el
múlt esztendőben 878.587 bevándorló 
érkezett az Egyesült-Államokba és 
pedig: 189.950 olasz, 91.223 zsidó, 
125.377 angol, 17.428 francia, 16.918 
magyar, 66.471 német, 45.859 skan
dináviai (svéd, norvég, dán), 10.483 
finn, 13.862 hollandi és belga, 9349 
szerb, bolgár és montenegrói. 16.108 
horvát és szlavóniai, 4555 román és

17.655 tót stb. A visszavándorlók 
száma az elmúlt évben körülbelül 
300.000-re rúgott. Az olaszok közül 
65 000, a zsidók közül 5090, a ma
gvarok közül 15 674, a franciák kö
zül 2507, az angolok közül 11.750, 
a németek közül 11.954, a svédek, 
norvégek és dánok közül 5344, a 
finnek közül 2901, a hollandiak és 
belgák közül 1345, a szerbek, bol
gárok és montenegróiak közül 5584, 
a horvátok és Szlavóniáik közül 10.563, 
a románok közül 4439 és a tótok 
közül 12.714 ment vissza hazájába.

G A U O N A Á B A K .
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, dec. hó 14-én.

Búza 22 60, Rozs 19.20, Árpa 19.—, Zab 
20.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Borajánlat.
Kitűnő balaton-melléki ó- és uj- 

bort ajánlok méltányos ár mellett 
vasúton, kölcsönhordóban 50 litertől 
kezdve. Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa, Zajamegye.

G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

Turbinák. 
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Micsoda könyveket vesz 
karácsonyi ajándékul?
A Protestáns Család és Iskola I. évfolyamában sok 

alkalmas könyvet talalhat:
G y e r m e k e k n e k :  Pósa Lajos. Arany liget. 
(Versek.) Dinyha Béla : Hol voít, hol nem volt. . . 
(Mesék.) Albert József: Túl az óperencián (Mesék.) 
I f j ú s á g n a k  v a l ó k :  Hamvas József: Mesés tör
ténetek. (Ifjúsági elbeszélések.) Gyurátz F .: Hősök 
kora. (Két elbeszélés a szabadságharcok idejéből.) 
S e r d ü l t e b b  i f j ú s á g n a k ,  n ő k n e k ,  f e l n ő t 
te k n e k : Borsos István : A gályarabok története. 
(Egyháztörténeti munka.) Dr. Masznyik Endre: 
Képek az ókori keresztyén egyház történetéből. 
Gayyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) Bnbay 
Kálmán: Nádfödeles házak alatt. (Falusi történetek.) 
Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve. (Ismeret
terjesztő.) Farkas Mihályné: Történetek az életből. 
(Elbeszélések felnőtteknek.) Kapi Béla: A boldog

ság könyve. (Jellemképző munka.)
Mind a 12 kötetet kék vászonkötésben (a vállalat eredeti csinos 
kötése) 12 kor. előfizetési árban szállítjuk. Egyes példányokat 
1 K 20 f.-ért. Szép díszkötésbe kötve pedig 1 K  80 fillérért. 
A könyveket a „Protestáns Család és Iskola“ kiadóhivatala 
Szentgotthárdon bérmentve megküldi a rendelőknek, ha 20 fillér 
portóval az összeget kiegészítve bélyegekben vagy készpénz

ben beküldi.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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7 Ä  ST É  P  tr  Ä  P .
Megjelenik novembertől februárig  minden vasárnap, márciustól
-----------------  októberig minden második vasárnap. -----------------

Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület 
Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.

Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a  szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. Előfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tan ító  is.

Karácsonyi ének.

Ezrek ajkán egy szívvel 
Zendüljön ma ének! 
Mondjunk hálát egy hittel 
A menny Istenének!
Oh világ, Szent Fiát 
Adta Isten néked,
Hozván üdvösséget.

Oh isteni kegyelem, 
Magasabb a mennynél! 
Oh krisztusi szerelem, 
Mélyebb a tengernél!
Az ég, föld már bétáit 
Áldással, örömmel,
Szép napunk ma jön fel

Mily kies helyre esett 
A mi sorsunk itten:
A méznél is édesebb 
Szent Igéd, oh Isten!
Oh jövel és lövelj 
Uj fényt égre-földre, 
Jézusom, örökre.

Jöjj a bűnösökhöz el, 
Nyájad őriző je !  
Szenvedőkhöz légy közel, 
Bánat enyhítője!
Oh kérünk: Légy vélünk, 
Kik vagyunk nyomorban, 
Áldás jár nyomodban!

Hogyha nem hisz a világ
4 te szent nevedben:
Légy ostor s emésztő láng, 
Melytől megrettenjen!
5  mint régen, az égen 
Ismét jelek lesznek,
S  gonoszok elvesznek.

Az egész világ megreng,
Ég és föld elmúlnak;
Az ítélet szava zeng, 
Csillagok lehullnak;
De megáll, mint kőszál 
Az Isten beszéde,
Nem lesz sóha vége!

Sántha Károly.

A sze r e te t ünnepe.
Irta: Rónay B. Gyula.

Amint a költő, — szemlét tartva a 
nemzet dicső hősei felett, — azon 
kérdés fölött elmélkedik: „Ki volt na
gyobb ?“ . . . úgy mi is nagy ünne
peink sorozatán végig tekintve, ön
kéntelenül is azt kérdezzük, melyik 
nagyobb ? Bizony, egyik magaszto- 
sabb s jelentőségteljesebb, mint a 
másik, úgy hogy szinte a költő sza
vaival kell megadnunk a választ: 
„nem tudom én melyik nagyobb!“ 
Mégis legtöbben a ránk köszöntött 
szent-karácsonynak nyújtjuk az „első
ség“ pálmáját.

„ Legnagyobb “-nak vallhatjuk pedig 
ezt a szép ünnepünket mindenekelőtt 
azért, mert ez a „szeretet ünnepe 
A szerétéiről pedig Pál apostol mon- 
dotta azt az Ítéletet, hogy a „legna
gyobb“ (I. Kor. XIII. r. 13. v.) Igaz 
ugyan, hogy többi ünnepeink is sze- 
retetet sugároznak, szeretetet prédi
kálnak. így a nagypénteki keresztfán 
Jézus töviskoronájában az Ő irán
tunk táplált megmérhetetlen szerete- 
tének drágakövei csillognak; a hús
véti örömhír: „nincsen itt, föltáma
dott I “ . . . Istenünk végeden szerető
iének bizonysága, aki nem hagyta 
szent Fiát a sírnak sötétjében; a 
pünkösdi szentlélek ismét Jézus sze- 
retetét hirdeti, aki elküldé tanítvá
nyaira a megígért szentleiket. Ámde 
ezeknek a boldogságot adó esemé
nyeknek „alfá“-ja, és bölcsője mégis 
csak az a betlehemi jászol, ahonnét 
földi boldogságunk s mennyei üdvös
ségünk kiárad. Ott „látott napvilá
got“ az az áldott Istenember, aki 
utóbb érettünk halált szenvedve, dia
dalmasan föltámadva s szentleikét 
reánk árasztva, a mi váltságunknak 
nagy és nehéz munkáját elvégezte. 
Karácsony az isteni szeretetnek leg
hatalmasabb s legcsudásabb megnyil
vánulása, melyről azt mondja az ének:

„Ez a nagy Urnák szent napja,
Mely üdvösségünket adjal“
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A „szeretet ünnepéivé avatja ka
rácsonyt Istennek a világot átölelő s 
a Jézus Krisztusban megjelenő nagy 
szerelme, amely János evangélistának 
eme gyönyörű szavaiban nyer kife
jezést : „mert úgy szerété Isten a 
világot, hogy az ő egyetlenegy szülött 
Fiát adá!“ (Ján. ev. III. r. 16. v.) 
Igen, szeretet hozta létre ezt a szép 
ünnepet és szeretetet áraszt szerte a 
világon: jobbá varázsolja legalább 
néhány napra az embereket.

Karácsony a mi „legnagyobb“ ün
nepünk azért is, mert igazi „öröm
ünnep“ 1 Nagypéntek gyászba öltöz
teti bensőnket, külsőnket; meghatot- 
tan zengjük: „E szomorú napot, Oh 
ember gondold meg 1 “ A húsvéti 
öröm-ének igaz, hogy fölünkbe zengi: 
„él Krisztus, hát mit bánkódom 1“ 
mégis a Megváltó üres sírjára te
kintve, hány gyászbaborult szívből 
fakad fel a nehéz, a szomorú sóhaj: 
„vajha az én eltemetett drága kedve
sem is kiléphetne sirjából!“ Kará
csony azonban egészen örömünnep 1 
Már az angyali szózat megadja ezt 
a jellegét: „hirdetek néktek nagy 
örömöt, mely az egész népnek öröme 
lészen.“ Az énekvers is azt mondja: 
„Örömünnep ez mindennek, Vigad
junk és adjunk hálákat Istennek.“ 

Mindennek „örömnapja“ ez 1 A 
gyermek ujjong a kis Jézus ajándé
kainak. Öröm dobogtatja a szülők 
keblét. A karácsonyi öröm fényes 
sugára egyaránt beragyog kunyhóba, 
palotába s érezteti jótékony melegét 
boldoggal, boldogtalannal.

Ezt a dicső, szép, ezt a „legna
gyobb“ ünnepünket küldte el hoz
zánk Isten kegyelme, hogy szeretetre 
indítson, örömöt árasszon e sivár 
földre. Hadd legyen verőfenyes tavasz 
a tél zord öleben Fogadjuk e napot 
szeretettel, mint az Isten szeretetenek 
napjat. De használjuk fel szeretetre, 
mint az emberek szeretetének nap 
ját. Legyünk jobbak, tisztább lelküek, 
mint eddig voltunk. És áldjuk azt, 
ki jobb életünkhöz erőt adott.

„Áldott az egek Ura,
Ki szavát megtartotta:
Hogy Fiát e világra 
Küldé mi válságunkra 1“

Mama ism ét itt van.
Karácsonyi történet

Szent karácsony estvéje volt; óh, 
de egészen, egészen más, mint az 
elmúlt évben. — Csend volt a sze
rény emeleti lakásban, és csak a la

kószobában és a mama betegszobá
jában égtek a lámpák. — Nem volt 
semmi karácsonyfa! Apa papucsban 
járkált, könnyes szemekkel, csende
sen foglalkozva, — a félig kinyílt aj
tón át kihallatszott a mama édes, 
gyenge hangja.

Kálmán és Laci a mákoskalácsot 
rágták, amit nekik a szomszédasszony 
hozott, közben suttogtak, és nagy, 
fáradt, aggódó szemeikkel egymásra 
néztek.

Napok óta csak reggel és este mehet
tek igen rövid időre a mama ágyához. 
Csak ilyenkor kaptak egy csókot 
tőle; mert mama igen beteg volt, és 
nagy fájdalmai voltak. Apa mondta, 
és apa itthon maradt, és nem vette 
föl a kék kabátját a kék gombokkal, 
amit mindig viselt, ha a vasúthoz 
ment. Szegény apa — ő egyáltalá
ban semmit nem evett, dacára a jó 
júhhúsos kásának, amit á szomszéd- 
asszony főzött, s ami apának mindig 
a kedvenc étele volt!

Mama nem is lett jobban; a dok
tor úr aranyos szemüvege alól oly 
komoly szemekkel nézett, és gondol
kozva simogatta hosszú szürke sza- 
kállát. Kálmán és Laci a mama ked
vencei voltak; — most tanakodtak 
és kérdezgették egymást, hogy mikor 
jön vissza ismét a mama, hogy imád
kozzék velők és megigazítsa a pár
nácskájukat, hogy az egészen puha 
és meleg legyen, — amint azt eddig 
mindig megtette. — Igen, a mama! 
Ma estve nem bocsátotta be őket 
apa a beteghez. „Mamának egészen 
csendben kell lenni“, mondta nekik, 
„mert igen fáradt“.

Egy könny csillogott a Kálmán 
hosszú szempilláján, midőn testvére 
mellé a fehér ágyacskába feküdt.

* #
*

Karácsony első napján korán ott 
állt már apa gyermekei ágyánál, — 
Kálmán ijedt föl először — : „Hol 
van mama ?“

Apa oly sápadt volt. — „Mamát 
ma éjjel elvitte a Jézuska egy hosszú 
útra, kicsikéim, ő  még egy csókot 
küld nektek; de oly szívesen elment 
a Jézuskával 1“ — a hangja resz
ketett.

Kálmán mindig nagyobb szemeket 
meresztett, — végül azt kérdezte: 
„Mikor jön vissza?“

Az apa fényes könnyei végigfoly
tak az arcán. „Mi megyünk ő hozzá 
Kálmánkám 1“

Azután megmosakodott és meg
mosta a két fiacskáját is, — az 
aranyhaju, hároméves Lacit és Kál

mánt, ki már ötéves volt. Azután 
mind a kettőnek megfogta a kezét, s 
bevezette őket a tiszta, barátságos 
szobába, hol a mama feküdt — le
csukódott szemekkel és összekúlcsolt 
kézzel — zöld fenyőtől körülvéve, s 
mosollyal a finom, halvány ajkán.

Kálmán ujjongva kiáltott fel: „íme 
ismét itt van már mama!“ De midőn 
az semmit sem felelt neki, kissé fé
lénken mégis az atyja karjaiba me
nekült. „Miért olyan csendes a mi jó 
édesanyánk ?

„Ez nem a mi egész mamánk,“ 
válaszolt apa szelíden neki — „lásd 
a kedves mamát, az ő lelkét, amit 
mi olyan igen szerettünk benne, azt, 
ami velünk beszélt, énekelt és imád
kozott, azt elvitte a Jézuska egy 
hosszú, hosszú útra 1 “

„Ah úgy!“ bólintott Kálmán. Az
után semmit nem beszélt többé ma
máról, — csak estve későn kérdezte 
Lacikát néhányszor: „Vájjon mama 
csakugyan nem jő többé vissza ? Hát 
miért nem hozza el őt is nekünk a 
Jézuska ?“

De Lacika nem értette, hogy mit 
mond.

« * !i*
Borzasztó csend és elhagyatottság 

volt mama nélkül. — Apa dolgára 
ment, vagyis az állomás irodájába s 
a fiúk az óvodába jártak. Otthon 
nem maradhattak egyedül és a ki
szolgálónő naponkint csak egy-egy 
órára jött. Kálmán egészen elfelejtette 
a nevetést; — úgy tett, mint sok 
nagy és kis ember, magába zárta 
minden bánatát a szegény kis fickó.
Apát annyira elfoglalta a saját mun
kája és a saját bánata, hogy a gyer
meki lélek mély fájdalmát nem értette 
meg és csak minden mélyebb vizsgá
lat nélkül csevegett a gyermekekkel 
és este az imádságnál az ágyukhoz ült.

Egy este Kálmán így imádkozott: 
„Édes J.zuskám, kérlek, engedd meg, 
hogy a mama ismét visszajöjjön!“

Az atya ekkor gondolkozni kezdett.
De amellett megrázta őt néha mint 
egy titkos félelem, mert mindez még 
éberen és elevenen élt lelkében, — a 
csendes karácsonyest, mikor fáradt, 
szőke fejét karjára támasztva elhagyta 
őt hű hitvese. — „Pali, úgy-e gon
dolsz a gyermekekre! “

* #
*

Hét év előtt — egy fagyos és nap
fényes decemberi napon együtt men
tek szüleikhez, akik az idegenhez 
nem akarták oda adni forrón szeretett 
leányukat, anélkül, hogy előbb vele \
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ne beszéljenek. De midőn az öreg 
apa áldólag terjeszté kezeit mindkettő
jükre, akkor ők boldogan a nyakába 
borultak s nevetve és sírva karolták 
őtet át. Micsoda boldogság volt az há
zasságuk első évében; mennyire sze
rették egymást — és a gyermekek! 
— „Gondolj a gyermekekre! hang
zott újra intőleg a füleibe.“

* *
*

Mikor azzal a nagy, kékszemű, 
édes, lágy hangú szőke leánykával 
legelőször találkozott, eszébe jutott 
felesége intése. — És midőn meg
tudta, hogy az a leány eddig az ő 
beteg atyját ápolta, míg Isten végül 
azt a szenvedéseitől megváltotta, akkor 
érezte, hogy megtalálta azt, akire szük
ségük van az ő elhagyatott kicsi
nyeinek.

Kálmán és Laci kevéssel az ádvent 
előtt a nagymamához utaztak.

„Karácsonyra hazajöhettek,“ mon- 
dá nekik apa, midőn Kálmán zokogva 
a nyakában csüggött.

December 24-én vitte őket haza 
apa az állomásról; az egyenruháján 
még könnyű hópehelykék függtek. 
A temetőből jött, de a szemében 
volt valami a karácsonyfényéből Föl
vezette a fiúkat a kissé meredek, 
homályos lépcsőkön, azuián így szólt 
hozzájuk: „No. tegyétek le a sap
kátokat és kabátotokat, a Jézuska 
vár már rátok 1*

Kálmán beszédes arcán mintegy 
sejtelmes fény tündökölt; de nem 
szólt semmit, csak gyorsan megfogta 
az apja kezét és vele a lakószobába 
ment.

A karácsonyfa ott ragyogott fénye
sen, csillogva, egy asztal állt mellette, 
de Kálmán mindezt nem látta, ő  csak 
azt a karcsú női alakot nézte foly
vást, aki kitárt karokkal állott mellette. 
Ujjongva szakította ki magát apja 
kezéből :

„Mama, mama, végre ismét itt vagy 
közöttünk I Mégis meghallgatott a 
Jézuska 1*

Németből: Czékus László.

Édes apa alszik . . .*)
Édes apa alszik,
Csitt, aranyom, szentem I 
S oda nyomva piheg 
A szelíd kis gyerek 
A remegő keblen.

*) Mutató SEerzőnek Újév körül megjelenő 
„A nagy országúton“ c. kötetéből. Megren
delhető szerzőnél Bokodon (Komárommegye) 
2 koronáért.

Arany haja fürdik 
Csóközönbe, könnybe.
Esze még nem érti,
Csepp szive nem érzi:
Mért oly zivatarral 
Húll rá száz sóhajjal 
Édes anya csókja,
Édes anya könnye.

Nem érti, nem érzi,
Amit lát csodálva:
Hogy olyan szokatlan 
Minden ma a házba.
S mikor édes anyja 
Leteszi, ott hagyja,
Félni kezd s nem tudja,
Mi, amitől félhet.
Sima is, de nem mer,
Csak úgy nedves szemmel, 
Csöndben, meghúzódva 
Ide-oda téved.

Nem érti, nem érzi . . .
De szelid orcája 
Töprenkedve kérdi,
Amint körül nézdel,
Oly szomorún kérdi:
— Mért vettem én fel ma, 
Ünneplő ruhámat ?
Nincsen még vasárnap; 
Nem rég volt. Azóta 
Tudom en. tudom én,
Nem aludtunk hármat.
Ha meg ünnep volna,
Édes apa akkor 
Dehogy is aludna I 
Aludni sem tudna;
Nekem akkor tőle 
Arany fillér jutna.

Aztán ha aludnék,
Mért égnek a gyertyák? 
Anélkül aludni 
Hogyan hogy ma nem lát ? 
Hiszen máskor meg a 
Sötétet szerette,
Alváskor a mécset 
Bizony nem szívelte.

Hát akik eljönnek,
Mért nézik a földet?
Mért nem szólnak többet ? 
Mi bajuk, hogy nincsen 
Egyiknek sem kedve?

Nem érti, nem érzi . . .
De borús orcája 
Oly panaszlón kérdi:
Édes anya velem 
Mért nem játszik ma is? 
Minek öltözött most 
Más ruhába az is?
Máskor úgy nevetett, 
Mindig úgy szeretett,
Jaj, ma mért haragszik ?

— S már zokogva kérdi:
Mért sir édes anya 
Már az egész napon 
Oly hangosan, nagyon!
Hiszen mindig mondta: 
Csöndben legyünk, hogyha 
Édes apa alszik . . .

Szalay Mihály.

Karácsonyi képek.
Irta: Szombath Ernő.

Zsolozsma kél e napon! Dicséret
től zeng a föld ! Dicsénekek hullámai 
csapdossák a magasságos egeket: 
„Dicsősség a magasságos mennyek
ben az Istennek !‘ És az egek vissza
harsogják a feleletet: „A földön bé
kesség és az emberekhez jóakarat.“

Gondolkodom a szeretet napján. 
Ugyan boldog-e ma minden földi 
halandó ? A szeretet melege tanyát 
ütött-e legalább a mai napon a szi
vekben ? Ugyan mit takarhat a sze
retet fényes palástja e csillogó éjsza
kán ? Ott hagyom meleg szobámat s 
kimegyek a fagyos éjszakába.

Odaérek az egyik házhoz. Csillogó 
fényű aranyos ragyogású karácsonyfa 
díszeleg a szoba közepén. Körülötte 
boldog arcok. Apa anya halatelten 
néznek össze. Kezük imára kacso
lódik Fohászt rebeg az ajkuk. A 
gyermekek nevető arccal, ragyogó 
szemmel veszik ki részüket a szere
tet melegéből. Majd megcsendül aj
kukon a dal: „Krisztus Urunknak 
áldott születésén 1“ A szülők is velük 
éneklik. Majd nyugodni tértek. Néma 
csend lett a szobában. Elszunnyadtak. 
Arcuk még akkor is mosolygott A 
kis Jézuska sorra csókolta az egész 
alvó családot. S a szeretet fényes 
palástja alatt tovább élt a boldogság 
a béke, a hit, a szeretet. Boldog 
család, áldott hajlék, amely igy ün
nepel, ahol igy gyulladnak ki a 
karácsonyfa gyertyái!

Belépek a következő házba. Pazar 
fény fogad. A karácsonyfa csak úgy 
roskadoz a sok dísztől. Alatta meg 
a sok ajándék. Mégis, mintha hideg 
volna a meleg szobában. A szülők 
kimértek egymáshoz. Az apa egy 
zsöllyében ül s egykedvűen szívja a 
szivarját. Az anya közönyösen tekint 
szerteszét. Azután a nevelőnő aludni 
viszi a gyermekeket. A férj is fői
kéi s elbúcsúzik. Várják a barátai.

Máshol lebbentem fel a palástot. 
Oh micsoda szívfacsaró látvány! A 
nyomor tanyájára bukkantam. Benn 
pislogó mécs, körülötte csöndesen
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szepegő gyermekek. Ide nem jött a 
Jézuska, nem hozott sem fát, sem 
ruhát, még csak kalácsot sem. Pedig 
egész éven át ezért imádkoztak. Az 
édesanyjuk is azzal vigasztalta őket: 
majd karácsonykor! De hát a jó Jé
zus nem jött el. A gyermekek az 
anyjukhoz bújnak, együtt sirdogál- 
nak. Odakinn nagyot csapódik az aj
tó. Reszketve összébb bújnak. Tud
ják, hogy az apjuk támolyog haza. 
Mire beérkezik, mindegyik kis fekvő 
helyén húzza meg magát. Ez az ő 
karácsonyuk.

Egy másik ablak előtt didergő 
rongyos emberek álldogálnak. Mele
gesznek a más boldogságánál. Só- 
várgó tekintettel várják, nem nyilik-e 
meg az ajtó, nem nyúl-e ki egy kéz, 
nem mondja-e egy hang : nézzétek, 
ezt néktek adja Jézus ?. ..!

Az egyik szoba ablakán pislogó 
mécse szűrődik át. Nincsen karácsony
fa, de körülülik mind az asztalt, s 
az apa kezében ott van az életköny
ve, a biblia. Rajt pihen, minden te
kintet, ő pedig olvassa. Csöndes, 
áhitatos boldogság ül az arcokon. 
Szemükből megindul egy könny. Amint 
kezük összekulcsolódik, érzem, hogy 
ez az üres, sötét szoba is érzi a Krisztus 
jövetelét, ide eljött a Krisztus. . .

Későre jár az idő. A bethleheme- 
sek már rég elcsendesedtek. Sorra 
sötétednek a világos ablakok. Haza
felé indulok én is.

De nini, amott még egy kis vilá
gosság szűrődik át az ablakon. Két 
szál gyertya pislog odabenn. Halvány 
fényük egy kis koporsóra esik. Előtte 
roskadva zokog az édesanya. Ide 
nem hozott Jézus semmit, innen el
vitt mindent.

De vájjon megérzi-e az a szegény 
édesanya, hogy ő hozzá is hozott a 
Krisztus egy drága kincset: a hitet, 
a feltámadás reménységét, a viszont
látás bizonyosságát?... Van-e ennél 
drágább ajándék ?. . .

Hazatértem kis szobámba. Odakinn 
lassú hullással megindult a hó. Las
sanként beborított mindent és egy
formává tett mindent. És akkor 
megtanultam, hogy a sok csillogás 
mind eltűnő semmiség, az örökkévaló 
karácsonyi ajándék maga a Megváltó 
Krisztus. Lelkem elcsöndesedett s aj
kam tovább mondta a karácsonyi 
szózatot: „Dicsősség Istennek !.. . “

Az öltözködésről.
Irta: Dr. Kovácsics Sándor járásorvos.

Ilyenkor — őszi harmat után — 
mikor alacsonyan, kis ívben jár a

nap, sugarai ferdén érik a földet; a 
legtöbb sugár nem éri, hanem elsik- 
lik fölötte. Kevés meleget, világossá
got terjeszt. Olyan melegség dolgá
ban, mint az öreg ember: keveset 
bir belőle s amennyije van, arra ma
gának is szüksége van. Nem igen 
pazarolhatja melegét, mert a kohó
ban kevés a szikra, testének sejtjei 
lassan, fáradtan végzik munkájukat, 
pedig a test melege a sejt munkából 
származik. Hideg időben az emberek 
gyorsabban járnak, tesznek-vesznek, 
hogy az élénkebb, erőteljesebb mun
kával pótolják azt a meleget, mely
nek mennyisége függ a földnek és a~ 
napnak egymáshoz való viszonyától, 
közelségétől illetve távolságától.

Az „ almárium “-ból, vagy az ágy 
felett elhúzódó rudról előkerülnek a 
meleg ruhák, a téli gúnyák. Vastag 
ruharétegben burkolják a testet, hogy 
meg ne fázzon, meg ne hüljön. Le
vegőhöz csak ünnepnap juttatják a 
testet, mikor esetleg tiszta fehérne
műt vesznek magukra.

Különösen a gyermekeket öltözte
tik egészségtelenül. Fejébe „sőg“-öt 
nyomnak, hogy meg ne hüljön. S 
egésznap a meleg, romlott levegőben 
van a feje, mert még köszöntéskor 
se veszi le, legföljebb ha a tanitó 
úrral, vagy a tisztelendő úrral talál
kozik — iskola idő alatt; — s a 
szobában is sok helyen fönntartják 
a „sög“-öt, sőt még az orvost is 
biztatják: „tessék csak fönntartani, 
megfázik a feje“. A romlott levegő 
valósággal pusztítja a hajcsirákat. 
Fejéről soha senki meg nem hül. A 
fejet legjobb hidegen tartani s ami
kor csak lehet födetlenül hagyni a 
szabadban is. A korai kopaszodás
nak őszülésnek ez a legjobb ellen
szere.

A nyakat borító vastag kendő már 
kezd itt-ott eltűnni. Több bajt csinál, 
mint hasznot. Elkényezteti a torkot. 
Az ilyen sokkal előbb kap mandula 
gyuladást, mint olyan kinek a nya
kát szabadon járhatja a levegő.

Különösen ártalmasak az úgyne
vezett meleg alsó ingek, mert elzár
ják testünktől a levegőt, megakadá
lyozzák a bőrlégzést, mely azért fon
tos, mert ily módon szervezetünk 
bomlási termékektől szabadul meg. 
Az ilyen meleg alsó ing ritkán kerül 
mosásba, néha csak a tavaszi nap
sugár izzasztó melege távolítja el. 
Addig pedig, — mint valami szemét
domb, — gyűjti a test szennyét. Kö
vetkezménye : viszketés, pattanás a 
bőrön, kelevények stb.

Egészséges ruházkodásnál a téli

ugyan az, mint amelyet nyáron vi
selünk. Testünkön vékony pamutos 
vászonból készült ruhát viseljünk s 
ezt hetenkint legalább kétszer vál
toztassuk. Felső ruhánkat változtas
suk az időjárás, a munka s a tar
tózkodási ,hely szerint. Száraz, hideg 
idő, ha szél nincsen, nem okoz meg
hűlést Ilyen időben nem kell mele
gen öltözködni: ellenben nedves, kö
dös, szeles időben jobban kell tes
tünket védenünk, takarnunk, mert az 
ilyen idő okoz legtöbb meghűlést. 
Különösen a lábakat kell szárazon, 
melegen tartanunk. Ha lábbelink át
ázik; ritkán kerüljük el a meghűlést, 
mert testünket ilyenkor hővezetés, 
párolgás utján nagyobb, hirtelen le
hűlés éri, melynek végeredménye 
nátha, köhögés, láz stb.

Aki erős, izzasztó munkát végez 
például fát vág, az ne vegyen magára 
vastag ruhát; de tartsa közelébe, 
hogy ha abba hagyja a munkát, ma
gára ölthesse. A dolgozó, mozgó test 
nem fázik, nem hül meg: de ha 
munkaközben, vagy utánna pihenünk, 
leülünk a hideg talajra: testünk pá
rolgás. hővezetés, sugárzás utján le
hűl, s az igy vesztett meleget a 
a szervezet — a nyugalom miatt — 
pótolni nem tudja: didergünk, fázunk, 
a meghűlés országújára jutottunk.

Ha szobában, melegebb helyen 
tartózkodunk, a meleg felső ruhát, 
kabátot, kalapot le kell vetni, tenni. 
Az a legártalmasabb, ha a szobában 
s künt egyforma ruhában vagyunk. 
Bent megizzadunk, künt a szabad
ban fázunk, mert az izzadt testről a 
nedvesség gyorsan elpárolog s ez a 
párolgás hirtelen, nagymértékben hűti 
a testet, mely ellen a bőr véredényei 
alig tudnak védekezni. Kiki megfi
gyelheti önmagán, hogy ha melegebb 
helyről hidegre megyünk, halványab
bak leszünk, mert a vér a bőrből a 
belső szervekbe tódul a bőrvéredé- 
nyek falában levő sima izomsejtek 
összehúzódása miatt, szükebb cső
ben kevesebb folyadék fér el. Keve
sebb vért ér a bőrben a szabad le
vegő hűtő hidege s így kevésbbé is 
hül le az egész vér, test.

Úgy kell ezt a védekezést képzelni, 
mint a ruhaszáritást: ha azt akarom, 
hogy gyorsan száradjon, kiterítem a 
napra. Ekkor a nedvesség gyorsan 
elpárolog; ha ellenben össze hajtom, 
lassan szárad, mert a meleg szabad 
levegő kis helyen érintkezhetik a ru
hával. Az összehajtott ruhához hason
lók a bőrnek a véredényei is — hideg
ben. Kisebb helyen érheti a hideg, las
san és kevésbbé adja át melegét.
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Lefekvéskor vegyünk magunkra 
más alsó ruhát. Különösen fontos ez 
olyanoknál, kik ritkán fürödhetnek, 
mert így a bőr tiszta levegővel jut. 
érintkezésbe s a bőrlégzés megköny- 
nyíti a tüdőt, a vesék munkáját, me
lyek télen úgy is fokozottabb mér
tékben vannak igénybe véve.

A helyes ruházkodás célja, egész
ségünk megóvása az pedig megkö
veteli, hogy időnként tetőtől talpig 
átöltözködjünk. Nem kell ehhez nagy 
mód, se cifra ruha, hanem egyszerű 
tiszta ruha s ebből minél több van, 
annál jobban öltözködhetünk testünk 
egészségi kívánalmai szerint.

Karácsony szom batján.
Karácsony szombatján 
Kora alkonyaiban 
Mikor a szeretet 
Földjén legtöbb baj van,
Akkor ünnepiek én
Titkon . . . gondolatban . . .

Karácsony szombatján 
Kapumat nem zárják 
Hogy az énekesek,
Akik egymást várják 
Havas udvaromat 
Zavartalan járják . . .

Hisz e sok gyerek ma 
A papjának papja,
Ok hirdetik nekem. 
Kisebb-nagyobb rajba’ :
Ma van a kis Jézus 
Születése napja . . .

Ez az esztendőnek 
Az egyetlen napja,
Melyen a szent igét 
Az én lelkem hallja 
S Istenhez emel fel 
A sok gyermek hangja . . .

Karácsony szombatján 
Kora alkonyaiban 
Mikor énekelnek 
A sötétlő rajban,
Akkor ünneplem én 
— Jézus születését —
Titkon, gondolatban . . .

Kiss Béla.

Karácsonyi történet.
Irta: Sághy Jenő.

— Menjen Julcsa, ha fölterített 
Vacsorához, vigye el ezt a kis cso
magot a mosónéhoz; néhány darab 
sütemény s játék van benne. Sze

gény asszony úgy sem igen keres
hetett az ünnepekre. Hadd örüljön 
legalább a kis fia a kis Jézus szü
letése napján.

Elsiet a leány. Hogyne sietne! 
Hiszen olyan jól esett neki, ha a jó 
Trézsi nénivel elbeszélgethetett az ő 
boldogult édesanyjáról.

Siethetsz is jó leány ! Isten, az özve
gyek és árvák atyja téged küld úr
nőd által, hogy egy elhagyott özve
gyet és árvát megmentsen. . .

Ott lenn az Alvégen, szegény kis 
háznak hideg szobájában fekszik erős 
lázban, öntudatlanul az a szegény 
asszony. Hiába kukkantott be néhány 
pillanatra az alantjáró nap a kis szo
bába, nem tudta kicsalni munkára 
azt a gyermekéért dolgozó anyát a 
nagy ünnep előtt sem dologra, sem 
hogy gyermekének a szent estén 
örömet szerezzen holmi kis apró
ságokkal.

A szegény kis árva fölébredt, egy 
darabig csak elgondolkodott, hogy 
miért nem ébred már föl édesanyja. 
Máskor ilyenkorra már elvégezte 
otthoni dolgát. Miért nem hívja imád
kozni, öltözködni, miért nem várja 
reggelivel ?

— Édesanyám. . . !  Édesanyám kel
jünk föl, már igen járnak az em
berek az utcán ! Édesanyám 1

Mikor hiába szólitgatta, leszállott 
a hideg szoba még hidegebb földjére 
öltözetlenül, odament az asztalfiához, 
kivette a száraz kenyeret, vitte a 
késsel édesanyjához.

— Édesanyám, messen belőle, 
éhes vagyok ! Édesanyám ! . . .

Mikor Julcsa odaért, félig meg
fagyva találta a kis fiút, s emésztő 
lázban a szegény anyát.

A kis árvát azonnal ágyba fektette 
betakarta lábait, azután kibontotta a 
kis csomagot, ölébe rakta a süte
ményt a játékokkal. Azután haza
futott és sírva elmondott mindent.

— Nagyságos asszony — igy szólt 
— ez évben még nem kértem ki 
béremből semmit, adjon kérem néhány 
koronát, hadd segítsek a szegénye
ken!“

— Jól van Julcsa, csak siessen, 
hívja el hozzájuk házi orvosunkat. 
Nézze itt a könyvünk is, vigyen 
egyszerre orvosságot is.

Aztán a jószívű asszony bement 
a díszes szobába, hol a szép kará
csonyfa alatt örvendezve álltak már 
kis gyermekei. Könnyes szemekkel 
elbeszélte a kis Jóska szomorú hely
zetét.

Elült a vidám zaj, csönd lett a

szobában. A kis Ferkó édesanyjához 
simulva szólt:

„Édesanyám, nekem úgyis sok 
minden jut még karácsonyfáról, lo
vamat, kardomat neki adom a kis 
Jóskának.“

A kis Bözsi is odabujt anyjához.
— Édesanyám, az én beszélő 

babám úgy sem kellene a kis Jóská
nak, én inkább a süteményeimet 
adom neki. S a jó anya kis gyer
mekeit átölelve, sirt velük együtt, de 
ezek az öröm könnyei voltak.

A jó Isten meghallgatta imádságu
kat. Az orvos azt üzente, hogy az 
erős láz már engedett s lassanként 
visszanyeri szegény asszony erejét. 
És annak a gazdag családnak nem 
volt még boldogabb karácsonya, mint 
ez. Boldoggá tette őket az a tudat, 
hogy egy kis árvát és egy elhagyott 
özvegyet megmenthettek és boldoggá 
tehettek.

Názáreti gyermekek.
Irta: Csite Károly.

A názáreti kis házikók egyikéből 
öt év körüli kis, szőke fiúcska jött 
ki az utcára. Arca szabályos, fehér, 
üde és tiszta vala, mint a liliomon 
ragyogó harmat. Homloka magas, 
szeme kék, okos, ragyogó sugárzású 
és lelkes lobogású vala. Fejét vállra- 
omló, fürtös aranysárga, csillogó haj 
borítá. Összes ruházata pedig egy 
kis gyolcsing vala.

Kis kezecskéjében egy darab ke
nyeret tarta, melyet az anyai szeretet 
édesíte meg, bekenvén erdei mézzel, 
amit pedig az édesapa hoza, nehéz, 
fárasztó munkájából.

A szomszéd házból is kijőve egy 
kis fiú és egy csepp leányka. És 
szólának a szőke fiúnak:

— Jer ide, Jézuska I Üljünk a 
fa alá.

Odamene a kis, hivott pajtás, le- 
telepedének mindannyian a nagy 
olajfa árnyékába. És megosztá mé
zeskenyerét társai közt olyanformán, 
hogy felváltva harapának belőle mind 
a hárman.

Meglátá őket egy utcán ácsorgó, 
szurtos ruhájú, vércsetekintetű fiú s 
hozzájuk szaladván, durván reájuk 
kiálta:

— Mit esztek? Nekem is adjatok, 
mert ha nem adtok, megverlek 1

— Miért jösz te közibénk, mikor 
csak verekedni tudsz I Nézd, még 
most is kék a lábam, hol megdobtad 
tegnap kővel! — így feddé a kis 
aranyhajú fiú.
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— Többet nem bántlak, ha nekem 
is adsz mézeskenyeret.

— Nesze, harapj te is!
A szurtosruhájú fiú nem száját, 

hanem kezét nyujtá a kenyér után 
és elkapta az egészet s kajánul vigyo
rogva elszaladt vele.

Nosza, siratá a két kis testvér a 
mézeskenyeret, a kis, fehérarcú fiú 
pedig vigasztalja vala őket, mondván, 
hogy megosztja velük majd azt is, 
a mit ezután fog kapni édesanyjától.

Feledé a kis cseppség a sírást, an
nál inkább is, mert egy kis, fehér 
galamb szállt le melléjük a háztetőről. 
S nagy örvendezve nézék, a mint az 
a morzsákat fölcsipegeté.

A kis tolvaj pedig elfogyasztván 
nagy mohón a lopott mézeskenyeret, 
közébük mene újra és csúfolá őket. 
Majd pedig az olajfa gyümölcseit 
hajigálá nagy kövekkel.

Azonközben tevéken ülő utasok 
haladtak el mellettük, kik közül egyi
ket a hajigáló fiú köve megütött. Az 
utas leszállt tevéjéről s a gyermekek
hez menvén, indulatosan kérdé :

— Mélyítek dobott meg?!
Sietett válaszolni a kis bűnös; a

szőke fiúcskára mutatva mondá:
— Ez, n i!
Az utas már ütésre emelé kezét, 

de a kis, kékszemű fiú bátran sze
mébe néz vala, erélyes, csengő han
gon szólván:

— Nem bánom, üssön meg engem 
a bűnös helyett, de a jó Isten is látta, 
hogy nem én voltam.

Azután pedig a szurtos fiúhoz szólt 
vala feddőleg:

— Ládd-e, ládd-e, milyen rossz 
vagy te I Én szeretlek téged s te mé
gis mindig bántasz és még mással is 
meg akarsz veretni a te bűnöd miatt. 
Avagy nem féled-e te az Istent ?

— Oh, te gonosz lélek, te ! Már 
ilyen zsenge korodban is a bűn ös
vényén haladsz! — fakadt ki méltó 
haragjában az utas és elveré a kis 
gonoszt, ki annak következtében majd 
fölveté az utcát sikoltozásával.

Az utas eltávoztával pedig meg- 
kapá bosszújában a kis, fehér ga
lambot és kitekerő nyakát.

Erre a kis kékszemű, aranyhajú 
fiú keserves sírásra fakad vala s vi
vőn a kis meggyilkolt állatot édes
anyjához, ölébe borulva zokogá:

— A rossz Judásnak nincs semmi 
szíve! . . .  Megölte a mi kis, ártatlan, 
fehér tubinkat!

Rege.
Ezüsttörzsű nyírfák 
Mit zúg az őszi szél 
Tar lombotok körül 
Míg lopva szárnyra kél ?
A légben messze fenn 
Még hallani vélek 
Egy halk, bús sirámot.
Titkos szeráf-nyelven 
Mindenben, mindenütt 
Egy regét sugának :

,.Kis sajka kelt útra;
Ifjú volt a kéz, mely 
Kormányzá, vezeté 
Bízó reménységgel.
De hajh I — még alig járt 
Zúgó habok felett 
Az élet tengerén:
Fordíta rajt a Sors ! —
S ott siklott már tovább 
A Lethe kék vizén.

Mély álomban ringva 
Az ifjú révbe ért,
Hol az Úr keze nyújt 
Legfejedelmibb bért.
Várt rá új ébredés,
Uj élet, szebb virány . . .
S a másik parton, mely 
Örök nagy ködbe tűnt — 
Zokog egy barna lány.

Pohánka Margit.

Rezső titka.
Elmeséli: Kühn János tanító.

Egy nagy város forgalmas utcáján, 
a könyveit hóna alatt tartva, állott 
egy kirakat előtt Rezső, aki körülbe
lül 11 éves szép szőke kis fiú volt.

Egészen elmélyedt a nézésben, pe
dig ebben a kirakatban nem játék
szer, nem is szép könyvek voltak 
kitéve, hanem betegápolásra szolgáló 
tárgyak. A kirakat közepén állott 
egy kényelmes tolható karosszék, s 
ennek a nézésébe merült el annyira 
Rezső.

— „Bizony, ha édesapámnak ilyen 
széke volna, könnyebben ülne. És 
akkor ki is tolhatnák az udvarra. 
Kényelmesebben is írhatna benne, 
mert egy kis asztalka van ráerősítve, 
amit igazítani lehet.“

— Rögtön megérlelődött benne az 
elhatározás. Összeszorult szívvel ment 
be az üzletbe és megkérdezte a szék 
árát. Drága, gondolta, de azért nem 
is olyan lehetetlen összeg.

— A húsvéti ünnepek már elmúl
tak, karácsonyig még sok idő van 
hátra, s addigra a szék árának együtt 
kell lennie.

Ez a gondolat foglalkoztatta min
dig Rezsőt, mert hogy az ösz- 
szeget egyedül néki kell előterem
tenie, az nyilvánvaló volt.

Az apját szerencsétlenség érte. Egy 
alkalommal az irodában, — amelyben 
alkalmazva volt, — egy magas köny
ves polcon keresgélt, alatta egyszerre 
csak összetört a létra s ő majdhogy 
teljesen munkaképtelenné nem vált.

Otthon ült vánkosok közt és írt, 
hogy családját fönntarhassa. Édes
anyja pedig egész nap varrt és mégis 
a keresetből éppen hogy meg tudott 
élni a család.

Elmúlt a nyár, már hűvös kezdett 
lenni az idő. Rezső iskola után so
hasem jött haza pontosan, csak min
dig későn, elfáradva. Már az első hó 
is lehullott, de Rezső ma is csak 
későn jött haza, ezért édesanyja kér
dőre is vonta fiát. „Ugyan édes 
Rezső, mit csinálsz te mindig oly 
soká János barátodnál ?“ „Ne hall
gass el semmit, hiszen velem szem
ben mindig őszinte voltál*. Rezső 
letérdelt édes anyja előtt, boldogan 
nézett szeme közé és így szólt: 
„Édesanyám, most sem akarok sem- 
mitsem eltitkolni előtted, mindent 
elmondok. Én karácsonyra egy 
kis meglepetést akarok szerezni, de 
ugye nem haragszol, ha nem a te 
számodra ? Nyugodt lehetsz, János
nál semmi rosszat sem teszek. De 
most kérlek, ne faggass tovább, ka
rácsony estéjén majd mindent meg
tudsz.“

Egy anyai csók biztosította a 
fiút arról,' hogy a dolog el van 
intézve. Habár még néhány nap meg
előzte a nagy ünnepet, Rezső előke
reste összegyűjtött pénzecskéjét. De 
akárhányszor megszámlálta, a 30 ko
ronából, — amennyibe a karosszék 
került, — mindig hiányzott 1 korona 
50 fillér. Mégsem csüggedt el. Meg
vigasztalta az a tudat, hogy Isten 
megsegíti a hozzá imádkozót. Ös^- 
szekulcsolta kezét s a jó Istenre 
bízta a hiányzó pénzecskét. De hát 
semmise történt.

— A karácsonyestét megelőző 
napon szomorúan állott meg Rezső 
a kirakat előtt. Nem tudta mitévő 
legyen. Végre arra gondolt, hogy ta
lán a kereskedő vár a hiányzó ösz- 
szeggel mindaddig, míg majd azt 
meg tudja fizetni. Ezzel a gondolat
tal belépett az üzletbe. De az ott- 
lévő segéd barátságtalanul kérdé: 
„Mit akarsz?

— „Azt a nagy karosszéket, ami 
ott van a kirakatban.“

— „Van pénzed ?“



1911. december 24. HARANGSZÓ 73.

— „Van, de csak 28 kor. 50 fil
lérem.“

— „Pedig a szék 30 korona, se 
több, se kevesebb.“

A fiú kérte az alkalmazottat, hogy 
legyen türelemmel, ő majd a hiányzó 
összeget meghozza. De a mogorva 
alkalmazott kiutasította az üzletből. 
Éppen ebben a pillanatban lépett be 
egy mellékajtón az üzlet tulajdonosa.

— „Mondottam már Werner, hogy 
legyen barátságosabb a vevőkhöz, 
különösen a gyermekekhez“.

Aztán megnyugtatta a síró fiút. 
Rezső nekibátorodott és elmondta, 
hogy a széket szeretné megvenni, 
de kevés a pénze. Elmesélte azt is, 
hogy szegény atyja mennyit szenved.

„Hol vetted a pénzt r* — kíván
csiskodott a boltos".

„Sepertem, ástam, ültettem, ön
töztem“.

— „Szóval dolgoztál“, fejezte be a 
listát az öreg úr.

A kereskedő a segédhez fordult. 
„Menjen és hozza elő a legújabb ka
rosszéket a raktárból! “ Azután elővett 
egy szép fényes forintot s odaadta 
Rezsőnek; no most már kifizetheted 
a 30 koronát, sőt a megmaradó 50 
fillérből vásárolhatsz is magadnak 
valamit.“

Rezső könnyes szemmel mondott 
köszönetét az adományért, Azután 
megkérte, hogy a széket holnap este 7 
órára küldjék el lakásukra. Illedelme
sen köszönt és hazament. Most már 
boldog volt, határtalanul boldog.

Másnap este, mikor már a kará
csonyfa is készen állott, a gyerme
kek, de különösen Rezső nem bírt 
magával. Az apa ellenkezőleg nagyon 
lehangolt és rosszkedvű volt. Éppen 
ütötte az óra a 7 et, mikor künn 
erős csengetés hallatszott. Persze a 
gyermekek rohanva nyitottak ajtót.

Az ajtó kinyílt, s a gyermekek egy 
gályákkal díszített szép karosszéket 
toltak maguk előtt, és boldogan éne
keltek. A szülők szótlan meglepe
téssel néztek körül. Végre az anya 
törte meg a csendet.

— „Ha ezt a szép széket tényleg a 
kisjézus hozta neked apa, akkor ülj 
is mindjárt bele.“

Az apa bele is ült és nagyon jól 
érezte magát a kényelmes székben, 
kedve is megjött úgyannyira, hogy 
még énekelt is, amit pedig már régóta 
nem tett.

A fiú ezalatt elmondta, hogy mi
lyen nehéz munkával tudta a pénzt 
összeszerezni. De minden fáradságát 
bőven megjutalmazta az a boldogság, 
mely ott csillogott szülei szemében.

Az apa állapota napról-napra javult, 
de egészen nem gyógyult fel. A fiúból 
derék ember lett, ki szüleiről sohase 
felejtkezett el.

Sok karácsony elmúlt már azóta. 
Az apa mindig fenyőgalyakkal diszt- 
tette fel a karosszéket s mindig azt 
mondta: higyjétek el, nem a szék 
hozta az áldást e házra, hanem az 
Isten küldte azt mihozzánk, a mi jó 
fiunk gyermeki szeretetében.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a M zlan nincs, Tanyát a sátán ütött otl, 
Hiányzik ott a leoíöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
December 24. vasárnap, Philippi 1. 4, 5—6 

„ 25. hétfő, Luk. 2, 10—11.
„ 26. kedd, Gál. 4, 4.
„ 27. szerda, Luk. 2, 14.
„ 28. csütörtök, Luk. 1, 79.
„ 29. péntek, Zsolt. 31, 15—16.
„ 30. szombat, Zsolt. 90, 2.

Apró történetek.
„ Úgy tekintsen minket az ember, 

mint Krisztus szolgáit és Isten titkai
nak sáfárait. Ami pedig egyébiránt 
a sáfárokban megkivántatik az, hogy 
mindenik hívnek találta ssék“. így 
szól Pál apostol a korinthusbeliekhez 
írott levelének 4. része, 1. és 2. ver
sében. A lelkésznek tehát a Krisztus 
tiszta evangéliumát kell hirdetnie, 
mert az foglalja magában az üdvnek 
titkait. S minden egyes gyülekezet
nek legszentebb joga lelkészének ige
hirdetését e szempontból figyelemmel 
kisérni, sőt meg is bírálni. Felruházza 
a gyülekezetét ezen joggal Péter apostol, 
midőn 1. levelének 2. része 9. versében 
ezt mondja: „ Ti pedig választott nem
zetség, királyi papság, szent nemzet, 
megtartásra való nép vagytok, hogy 
hirdessétek Annak hatalma dolgait, 
aki a sötétségből az ö csodálatos vilá
gosságára hívott el titeket“. Ez ala
pon vizsgálta meg a herőai gyüleke
zet is az őskeresztyénség korában 
Pál apostol tanítását, hogy t. i. az 
általa hirdetett evangélium meg
egyez-e Istennek szent igéjével.

így tettek jó 70 évvel ezelőtt a 
németországi karlsruhei egyház hívei 
is. Midőn ugyanis egy fiatal lelkészt 
küldtek ki hozzájuk pásztornak, a 
gyülekezet csakhamar észrevette, 
hogy az nem a Szentlélek sugallata 
szerint hirdeti az igét, hanem holmi 
hitetlen tudósok tanítása szellemében. 
Egyértelemmel buzgón imádkoztak 
az ő új lelkipásztoruk megtéréséért, 
s egy vasárnapi istentisztelet végez

tével felkeresték többen a lelkészt 
saját lakásán, elébe tették a bibliát, 
s abból kimutatták neki, hogy aznapi 
prédikációjában mi nem egyezett meg 
Isten igéjével. És ez igy ment több 
vasárnapon, úgy, hogy a lelkész 
minden vasárnap a legnagyobb aggo
dalommal ment a templomba, mert 
tudta, hogy az istentisztelet végezté
vel majd ismét kifogásolják beszédét. 
Ámde a kívánt jó eredmény nem 
maradt el. Eme vasárnapi beszélge
tések hatása alatt belemélyedt a bib
lia buzgó olvasásába és tanúlmányo- 
zásába s csakhamar nagy lelki átala
kuláson ment át, Saulból Pál lett, 
aki azután nagy áldással működött 
ama egyházban hosszú időn át. — 
íme ama kedves, kegyes hívek jól 
ismerték az egyetemes papság esz
méjében gyökerező szent kötelessé
güket, s bebizonyították, hogy ők 
„Isten titkainak hű sáfárai“. Azt 
cselekedték, ami I. János 4, 1. meg 
vagyon írva : „ Szeretteim, ne higyJe
tek minden léleknek, hanem próbáljá
tok meg a lelkeket, ha Istentől van- 
nak-é; mert sok hamis próféta jött 
ki a világba!“

Ez azonban csakis úgy volt lehet
séges, hogy ők maguk is behatóan 
foglalkoztak Istennek igéjével. És 
ezzel most sok keresztyén lelki éle
tében egy igen könnyen sebezhető 
pontot érintünk. Sokan ugyanis úgy 
vélik, hogy teljesen eleget tesznek, 
ha vasárnaponként elmennek a tem
plomba, a bibliát pedig otthon ott 
hagyják heverni valamely félreeső 
sarokban. Mindezek megfelejtkeznek 
az intő szóról: „ Tudakozzátok az 
írásokat !“ S különösen szent köte- 
lességtek ez tinéktek családapák és 
családanyák ! Ugyan mondjátok csak, 
mit ér minden magas címetek, neve
tek, ha a „családpapja“ legszebb 
névvel nem törődtök, ha házaitokban 
nincs meg a reggeli és esti áhitatos- 
ság, ha nem imádkoztok, avagy, ha 
gyermekeitekkel elmondatjátok ugyan 
a betanított rövid pár imát, de ti jó 
magatok soha sem imádkoztok s a 
házi istentiszteletet és asztali imát 
elmellőzitek, ha véletlenül vendég 
van nálatok ? Nem tudjátok-e mit 
mond erre vonatkozólag az Úr Márk 
ev. 8, 38.: „ Valaki szégyel engem és 
az én beszédeimet e parázna és bűnös 
nemzetség között, az embernek Fia is 
szégyelni fogja azt, mikor eljö az ő 
Atyja dicsőségében a szent angya
lokkal /“

Es továbbá „Isten titkainak sá
fárai“ vagytok-é, ha azzal egyáltalá
ban nem törődtök, hogy cselédeitek
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vagy tanoncaitok járnak-e templomba 
s az Úrnak szent asztalához avagy 
talán éppen időt sem engedtek erre 
nékiek? „Isten titkainak sáfárai“ 
vagytok-e, ha újszülött gyermekeitek 
megkereszteltetését napokon, heteken, 
sőt talán hónapokon át halasztgatjá- 
tok kicsinyes, haszontalan, semmis 
okok miatt, nem gondolva arra, hogy 
gyermekeiteket mily nagy üdv elnye
résében késleltetitek botorul ? És ha 
aztán oly helyzetbe juttok, hogy a 
„szükségbeli keresztséghez“ kell fo
lyamodnotok, ki tudja nem úgy jár- 
tok-e, mint amilyen esetet elbeszélt 
egy udvari főorvos. Egy magánosán 
álló nyárilakban gyermeke született a 
fejedelmi családnak. A keresztelést 
természetesen — nagyúri szokás sze
rint — csak hónapok múlva tervez
ték. Ámde hirtelen súlyos beteg lett 
az újszülött és ép akkor, midőn a 
fejedelmi szülők nem is voltak ott
hon, — ugyancsak nagyúri szokás 
szerint — már utazgattak. Mit tegye
nek a gyermekkel, nehogy kereszte- 
letlenül haljon meg ? Lelkész nem 
volt közelben. Behívták hát hamar 
az egyik szolgát, ám az nem értett 
a kereszteléshez. El kellett neki elő
ször töviről-hegyire mondani és ma
gyarázni, hogy a haluokló kis feje
delmi sarj keresztelésekor mit is 
mondjon és mit tegyen. Mondjátok 
csak „Isten titkainak sáfárai“ volná
tok-e, ha hasonló esetben, ami pedig 
minden pillanatban beállhat, hasonló 
helyzetben találnának benneteket ? — 
Mindebből mindannyian megtanúlhat- 
jnk azt, hogy „Isten titkainak sáfá
raitól“ óh milyen sokat kíván 
az Úr 1 *

Azt mondja Pál apostol az I. Kor.
4. 2.: „Ami pedig egyébiránt a sá
fárokban megkivántatik az, hogy min- 
denik hívnek találtassák“. Isten tehát 
azt kívánja minden egyes keresztyén
től, hogy „mint Krisztus szolgája és 
Isten titkainak sáfára“ „hívnek ta
láltassák“. Hogy e hűséget helyesen 
értelmezzük, elmondom a következő 
történetet.

Sok, sok idővel ezelőtt — több 
mint 600 évvel — élt Alexandriában, 
Egyiptom akkori fővárosában, egy 
Antóniusz nevű férfiú! 8 éves korá
ban elhaltak szülei s nagy vagyont 
hagytak reá. Ám Antóniusz nem so
kat törődött nagy vagyonával, sokkal 
szívesebben foglalkozott ő Krisztussal, 
„kinek nem volt hová fejét lehajtsa“ 
és az apostolokkal, akik elhagyták 
mindenüket, csakhogy az Úrat követ
hessék. Midőn egy alkalommal a tem
plomban ama szavakat hallá felol

vasni, amelyeket Jézus a gazdag if
júhoz intézett: „Ha tökéletes akarsz 
lenni, eredj el, add el vagyonadat és 
oszd ki a szegényeknek; és kincsed 
lesz mennyben“, — ő is betű szerint 
igy cselekedett, elhagyta barátait, 
hozzátartozóit s kivándorolt a messze 
pusztaságba, hogy ott teljesen és 
zavartalanul Istennek élhessen. La
kása egy sziklabarlang volt, mely 
azelőtt temetkezési helyül szolgált. A 
puszta földön aludt, szigorú böjtöt 
tartott, messze elkerülte az arra té
vedt embereket. így élt 35 éven át. 
Híre elterjedt az egész tartományban. 
Mindenki csodálta s mint igazi nagy  ̂
szentről beszéltek róla, kinél nagyobb 
nincs s nem is létezhet már e földön. 
Egy napon az a gondolat támadt 
lelkében, hogy ugyan helyes-é ezen 
ő istenszolgálata ? E gondolattal aludt 
el. És álmában Isten megadta a fe
leletet kérdésére. Álmában ugyanis 
tudtára adta Isten, hogy menjen Ale
xandria városába, ott lakik egy ci
pész, aki nem kevésbbé szolgálja az 
Úrat, mint ő. Reggel amint felébredt 
Antóniusz, bement a városba, s ott 
felkereste a cipészt, akit álmában 
megnevezett néki az Úr. Ez az em
ber nem aludt a puszta földön s nem 
is tariott szigorú böjtöt. Megkérdezte 
tőle Antóniusz azt is, hogy milyen 
istenes lelki gyakorlatokat szokott 
végezni. „Semmi különöset — mondá 
a cipész, — reggel napkeltével én is 
felkelek, buzgón imádkozom magam
ért és családom tagjaiért, azután el
végzem szorgalmasan napi munká
mat, elfogyasztom az egyszerű ele
delt az enyimekkel, s este lefekszem, 
miután buzgón imádkoztam hozzám- 
tartozóimmal“. Megtudta ebből Antó
niusz, hogy eddigi élete folyása ott 
messze a pusztai magányban nem 
igazi istenszolgálat volt, mert az Úr
nak szent tetszését csak azok nyerik 
meg, akik ő t szívük egyszerűségé
vel és hűségével szolgálják.

lm ebből láthatjuk tehát, hogy az 
apostoli intés teljesítéséhez, a megkí
vánt „hűséghez“ egyáltalában nem 
kívántatik semmi különös dolog, nem 
kolostori lemondás, nem rendkívüli 
tehetség, nem nagyszerű tettek és 
cselekedetek, nem is soha egy pilla
natra sem nyugvó örökös elfoglaltság, 
lótás-futás, hanem, miként ama ale
xandriai egyszerű mesterembernél, 
kegyes, istenes, s becsületes munká
ban eltöltött józan élet, mely egysze
rűséggel és „hív ség gél“ sáfárkodik, 
„mint Krisztus szolgája és Isten tit
kainak sáfára
Németből: Rédei Károly, evang. lelkész.

Egy szó  karácsony szen t ünnepén.
Élt az ősrégi időkben egy felette ha

talmas király, aki roppant hadseregével 
idegen országokba tört, falvakat, váro
sokat feldúlt s porrá égetett, a legyő
zött ezreket pedig rabságba hurcolta. 
Tetteit kősziklák lapjaira vésette, s mi
dőn halálát közeledni érezte, óriási 
kövekből hatalmas sírboltot építtetett 
s meghagyta, hogy holttestét bebal
zsamozzák, nehogy rothadás érje.

Neve azonban, minek hallatára egy
korúkkor milliók remegtek, nem isme
rős, nem él a későbbi népek, nemzetek 
ajakán; arcunk nem gyúl lángra, szi
vünk nem dobog hevesebben, ha tet
teiről olvasunk. És eljön majd az idő, 
midőn az eső és vihar síremlékének 
utolsó kövét is porrá őrli, s a puszták 
homokja még nyomát is befödi, mintha 
nem is élt volna soha e világon.

A régi időkben szintén élt egy ember, 
kinek nem volt hadserege, nem is ontott 
vért, s nem is dúlt fel falvakat, városo
kat. Nevét nem vésette márványlapok
ra, hanem az emberek szivébe. A bűnö
söknek kezét nyújtotta, a betegek láz
ban égő homlokát gyöngéden végigsi
mította, a könyörület lámpásával be
világított a nyomor sötét helyeire s 
beketűrő és engedelmes volt mindha
lálig — a keresztfának kínos haláláig. 
Kik legkegyetlenebbűl üldözték, azokat 
szánta legjobban s leghőbb vágya volt: 
az elvadult sziveket isteni példájával 
szeretetre ébreszteni.

Nem építtetett magának óriási sír
boltot — és íme mégis a ragyogó 
világvárosok fényes palotái között ép 
úgy, mint az elhagyott kis falvak 
alacsony kunyhói közt, ott az emlé
kének szentelt hajlék égbenyuló tor
nyával, igen, még messze föntebb 
az emberlakta vidékeknél, ott-ott az 
örökhó birodalmában is hirdeti egy 
hóval fedett kicsinyke kápolna az ő 
szeretetének munkáját, ma pedig az 
egész világon szerteszét az emberiség 
milliói ünnepük születése áldott év
fordulóját : karácsony szent ünnepén.

íme, a jóság hatalma mérhetetlenül 
nagyobb e világ minden rettenetes 
nagy hadilármájánál

Ez édesen hívogatja a szegény té
velygőt, mint az édes apai ház szelíd vi
lága a sötét erdő mélyén tévelygő té
kozló fiút. Oh, ne féljetek attól, hogy a 
jóság és vigalom elenyész e földön. 
Ama édesen hívogató istenige és ama 
határtalan szeretet halhatatlan, — győz 
a gúnyolódáson és gyűlöleten s szent 
áhítattal ünnepük az elhagyott ember
szivek most és mindörökké I . . .

Foerster nyomán: Rédei Károly.
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Összes olvasóinknak, munkatársa
inknak tiszta szívből boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánunk. A jó isten vi
gyen lelkűkbe igaz békességet s életet 
megszentelő örömöt.

Az egyház köréből.

Uj egyházkor, felügyelő. A bányai 
egyházkerület megüresedett felügyelői 
székébe a gyülekezetek bizodalma dr. 
Zsigmondy Jenő egyetemes ügyészt 
emelte. Az uj felügyelő megválasztása 
hosszú, évtizedes egyházi munkálko
dás megkoronázása. Az ünnepélyes 
beiktatás rendkívüli egyházker. köz
gyűlés keretében január 17-én lesz 
Budapesten.

Nyugdíjba vonult lelkész. Bertha 
Dávid, a lébenyi (Győrmegye) gyüle
kezet lelkésze hosszú, eredményes 
munkálkodás után nyugalomba vo
nult. Az Isten kegyelme kisérje meg
fáradod szolgáját a pihenés békés 
esztendeibe.

Vallásos esték. Az ádventi időszak 
beálltával a papai gyülekezet is meg
kezdette szokásos vallásos estélyeinek 
sorozatát. Az első előadást Gyurátz 
Ferenc püspök tartotta, ki a vallás 
jelentőségerői tartott magas szárnya 
lású beszedet. Az előadást vallásos 
költemények és zeneszámok előadása 
tette változatossá.

A Luther Társaság igazgatótanácsa
december 13-án gyűlést tartott Buda
pesten. Elhatároztak, hogy a meg
szüntetett Evang. Családilap helyett 
az összes tagok részere 1500 példány
ban megrendelik a Harangszót 3500 
korona költséggel. Elhatározták to
vábbá, hogy a művelt csaladok ré
szére szerkesztendő lap tervezetét a 
január 17-én tartandó közgyűlés fogja 
megállapítani.

Elő hit. özv. Makray Sándorné 
Szetsődy Gabriella (róm. kath.) férje 
emlékére a zalaegerszegi ev. gyüle
kezet javára 1000 koronás alapítványt 
tett.

Guoth Sándorné, Ostffy Lajosné 
emlékére a kőszegi felsőleányiskola 
javára 100 koronát adományozott.

Leányegyleti estély. A pápai ág. 
hitv. evang. leányegylet múlt vasárnap 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg fénye

sen sikerült hangversenyt tartott. A 
hangversenyen egy vígjátékot adtak 
elő, majd énekkari, zene és szaval- 
lati számok voltak.

Itthonról.

Kisbérietek hitbizományi földeken.
Aminek már régen meg kellett volna 
történnie, úgy látszik lassanként mégis 
csak megtörténik. Széchenyi Miklós 
nagyváradi róm. kath. püspök elhatá
rozta, hogy a főpapi birtokából 12 
ezer hold földet kisbériéibe kiad a 
kisgazdáknak. A bérlet 12 évre szól.

Száz évig egy gazdánál. Ritka ün
nep volt a csabrendeki pusztán. Száz 
éves fordulója volt annak, hogy Baráth 
Ferenc majorosgazda öregapja meg
kezdte szolgálatát a Barcza család 
csabrendeki birtokán és azóta száz 
évig megszakítás nélkül egyforma hű
séggel és odaadással szolgálták a 
Baráthok és Barcza-családot. Erre a 
ritka jubileumi alkalomra a földmivelés- 
ügyi miniszter meleghangú leiratot 
intézett Barcza László földbirtokoshoz 
és Baráth Ferenc majorosgazdához. 
A miniszter a Barczához intézett leve
lében a többek között azt mondja, 
hogy a százados szolgálati viszonynak 
ez a ritka fordulója bizonyítéka annak 
is, hogy a régi, magyar birtokos osz
tály mennyire megbecsül* e érdemes 
alkalmazottait és hogy ez az ősi ma
gyar erény hagyományként szállt 
apáról-fiúra. Hasonlóan lelkes a ma
jorosgazdához intézett levele, a mely
ben a miniszter hangoztatja, hogy a 
kötelességtudás, hűség és szorgalom, 
mely már öregapját is a régi udvar
ház hűséges cselédeként jellemezte, 
legyen erénye neki és hagyománya 
maradékainak.

A rákospalotai hitközségi adó. Azon 
alkalomból, hogy az egyházi adó be
hajtása mindig nehézségekkel jár, 
érdekes hírt hozunk az egyházi, adó 
egy új beszedési módjáról. Rákospa
lota község képviselőtestülete decem
ber kilencedikén tartott közgyűlésében 
kimondotta, hogy 1912 január 1-től 
kezdve a hitközségek egyházi adóját 
községi adók módjára hajtja be és 
az egyes hitközségeknek kiutalja. A 
behajtott adók öt százalékát a községi 
kezelő-tisztviselők kapják jutalmul.

Rákospalota községe ez eljárásával 
megmutatta, hogyan kell az egyházi 
intézményeken s ezzel voltaképpen 
magán a közállapoton és szükségleten 
segíteni, a mi mindenesetre elismerést 
érdemel.

Az ország dolgáról.
A képviselöház. A múlt heti gyű

lések közül is kettő a véderőjavas
latnak jutott, a többin pedig a költség- 
vetést tárgyalták. Az érdeklődés azon
ban oly kicsiny, hogy Návay elnök 
múltkor megszámláltatta a képvise
lőket. Kiderült, hogy a honatyák kö
zül épen 20-an voltak jelen.

A földmivelési költségvetés néhány 
érdekes beszédet eredményezett. Bü
ros János, a Kossuth párt szónoka 
mezőgazdasági helyzetünket igen si
ralmasnak tartja. Különösen kifogá
solja, hogy a nép gazdasági kikép
zése nagyon hiányos. Ez oka annak, 
hogy a magyar föld termőképessége 
sokkal rosszabb, mint a többi európai 
államé. Mig 1909-ben Magyarorszá
gon búzából csak 9 métermázsás át
lagtermés volt, addig Poroszország 
21, Dánia 25, Anglia 22, Hollandia 
21, Svédország és Svájc 22 méter
mázsás átlagot termeltek hektáron- 
kint. A kertészet is el van hanya
golva. Bevándorolt bolgárok látják 
el zöldséggel a városokat. Az állat- 
tenyésztést is fejleszteni kell.

Krolopp Hugó munkapárti azt kí
vánja, hogy olyan vidékeken, a hol 
a nép túlnyomó részben gazdálkodik, 
az ismétlő iskolák alakítassanak át 
gazdasági iskolákká.

Szabó István gazdapárti rámutat 
arra, hogy nincsen elég föld. Kívánja 
hogy a nagy hitbizományi birtokok 
a nép számára parcelláztassanak. Ki
fogásolja, hogy a gazdasági egyesü
leteket csupa nagybirtokos vezeti, 
kik a kisbirtokosok szükségleteit nem 
ismerik.

A miniszter beszél. A vita folya
mán Serényi miniszter is felszólalt. 
Hosszú beszédét az egész ház he
lyesléssel fogadta. Kijelentette, hogy 
rendezi a legelő ügyet, a kopár te
rületeket befásítja; az úrbéreseket 
jogi személynek nyilvánítja, a va
gyonukat felügyelet alá helyezi. Az 
állatállomány növekedése nem kielé
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gítő. 1895-ben volt 6 millió 700 ezer 
szarvasmarha, 1911-ben pedig 7 mil
lió 200 ezer. — Ez nem elég nagy 
emelkedés. Ezen a bajon is segíteni 
fog. — A kertészet elhanyagoltságát 
ő is szégyennek tartja. Ezért a ker- 
tészsegédi iskolát kibővíti. A borter
melés emelésére borközraktárakat ál
lít fel. — Az elsőfokú gazdasági ok
tatást szükségesnek tartja. Már a 
népiskolában kell gazdasági ismere
teket tanítani. A miniszter tartalmas 
beszédét még az ellenzék is helyes
léssel fogadta.

A nagyvilágból.

A háború. Legutóbb két török 
lap azt jelentette, hogy az egyesült 
török és arab csapatok általános tá
madást intéztek Bengázi ellen s meg
verték az olaszokat, akiknek csak
nem valamennyi hadállását elfoglal
ták. De ez a hír még megerősítésre 
vár. A békéről újabban megint hall
gatnak.

Az indiai koronázás. Delhiben V. 
György angol királyt ünnepiesen in
diai császárnak jelentették ki. A csá
szári párt a díszsátor előtt Hardinge 
lord indiai alkirály fogadta. A zene

karok a koronázó indulót játszották. 
Azután következett a császárrá pro- 
klamálás egy herold által, akinek 
szavait a császári pár a trón előtt 
állva hallgatta végig. Hardinge lord 
azután nagyobbszámu kegyelmi ügyet 
terjesztett elő, továbbá különböző 
adományozásokat, köztük a császári 
pár öt millió rúpia ajándékát a nép
oktatás céljaira.

A német császár kettős vesze
delme. Vilmos császár a múlt héten 
egymásután kétszer is komoly élet
veszedelemben forgott. Sziléziai tar
tózkodása alatt ugyanis Neudekktől 
nem messzire az egyik vicinális va
sút sínpárán dinamittöltést találtak. 
A császár ennek következtében nem 
is ült többé vonatra, hanem automo
bilon utazott. Néhány nap múlva 
újra komoly veszedelem fenyegette a 
császárt. Mikor a városban automo
bilon elhajtatott a Wilhelmsstrassén, 
az egyik kanyarodónál egy vágtató 
kocsi került automobilja elé. Szeren
csére a soffőr nem vesztette el lélek
jelenlétét s teljes erejéből fékezett. 
Az összecsődült járókelők nagyon 
megrémültek, de a császár egy pil
lanatra sem vesztette el hidegvérét.

A folyóba zuhant villamos kocsik.

Portugália Oportó városában a villamos 
vasút egyik vonata beleesett a Duro 
folyóba. A motorvezető, a mikor a 
veszedelmet észrevette, leugrott a 
kocsiról és elmenekült. Később utol
érték és letartóztatták. Tizennégy 
holttestet, és körülbelül harminc sebe
sültet találtak meg.

A Harangszó perselye.
Sajtóalapra eddigi gyűjtés 349 K 

74 f. Újabban adakozott Nagyeresd 
gyülekezet 25 K. összesen 374 K 
74 fill.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten.

G A B O N A Á R A K .
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, dec. hó 21-én.

Búza 22 20, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 
—.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Borajánlat.
Kitűnő balaton-melléki ó- és uj- 

bort ajánlok méltányos ár mellett 
vasúton, kölcsönhordóban 50 litertől 
kezdve. Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa, Zalamegye.

Micsoda könyveket vesz 
karácsonyi  ajándékul?
A Protestáns Család és Iskola I. évfolyamában sok 

alkalmas könyvet találhat:
G y e r m e k e k n e k :  Pósa Lajos: Arany liget. 
(Versek.) Dingha Béla : Hol volt, hol nem volt. . . 
(Mesék.) Albert József; Túl az óperencián (Mesék.) 
I f j ú s á g n a k  v a l ó k :  Hamvas József: Mesés tör
ténetek. (Ifjúsági elbeszélések.) Gyurátz F . : Hősök 
kora. (Két elbeszélés a szabadságharcok idejéből.) 
S e r d ü l t e b b  i f j ú s á g n a k ,  n ő k n e k ,  f e l n ő t 
te k n e k : Borsos István: A gályarabok története. 
(Egyháztörténeti munka.) Dr. Masznyik Endre: 
Képek az ókori keresztyén egyház történetéből. 
Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kisregény.) Babay 
Kálmán: Nádfödeles házak alatt. (Falusi történetek.) 
Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve. (Ismeret- 
terjesztő.) Farkas Mihályné: Történetek az életből. 
(Elbeszélések felnőtteknek.) Kapi Béla : A boldog

ság könyve. (Jellemképző munka.)
Mind a 12 kötetet kék vászonkötésben (a vállalat eredeti csinos 
kötése) 12 kor. előfizetési árban szállítjuk Egyes példányokat 
1 K 20 f.-ért. Szép díszkötésbe kötve pedig 1 K  80 fillérért. 
A könyveket a „Protestáns Család és Iskola“ kiadóhivatala 
Szentgotthárdon bérmentve megküldi a rendelőknek, ha 20 fillér 
portóval az összeget kiegészítve bélyegekben vagy készpénz

ben beküldi.

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  g épe k .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A  L  &  A S Q  @  l í í J P ^ A P .
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól

októberig minden második vasárnap. -----------------
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El nem bocsátlak, míg meg nem 
áldasz.

El nem bocsátlak 1 Az új-esztendőben 
Ez lesz az én jelmondatom.
El nem bocsátlak, — Te léssz jövendőben 
Első s végső gondolatom.

El nem bocsátlak, — ha rózsás ösvényen 
Vezetsz az új-évben Uram,
El nem bocsátlak, — ha vészes örvényen 
Vagy sziklákon visz át utam.

Zavartalan örömet csak úgy érzek,
Ha velem vagy s Veléd vagyok. ..
A bánat éjjelében égre nézek —
S látom: a reménycsillagot.

El nem bocsátlak, míg csak meg nem áldasz, 
Te se bocsáss el, sőt vezérlj, [hatsz, — 
Meghajlok, — ha tetszik, meg is dorgál- 
Áldj vagy sújts: csak mennybe segélj 1

Nagy Lajos.

Koporsó é s  bölcső.
Életed egymásután következő na

poknak egymásba kapcsolódó lánco
lata. Hiába mondod ó-év estéjén: 
lezárom a régi esztendőt és elteme
tem. Csak külső életednek vannak 
megállásra késztő határai, belső éle 
ledben nincsen megállás. Nem olyan 
könnyű a régi életből átlépni az uj

életbe, mint az ó évből az uj eszten
dőbe. Mert minden, ami veled történt, 
amit tettél, vagy nem tettél, veled 
együtt belép az uj esztendőbe. Hiába 
szeretnéd a felejtéssel végigtörülni lel
kedet és hiába akarod szívedből el
tüntetni a neked kellemetlen érzése
ket. Veled jönnek. Ha mégis azt 
mondod: megtagadom őket, akkor is 
csak magadat csalod meg, mert akkor 
is veled vannak. Azért ne játsz a 
szavakkal, hanem értsd meg mi van 
javadra. Ülj titkos kamrádba és vizs
gáld életedet szigorúan és komolyan. 
Csak így fordíthatod letűnt életedet 
jövendőd hasznára.

*
Az eredmények I. . .  Önérzetesen 

mondod: sokat elértem. Megfeszített 
erővel dolgoztam, óvatos, ügyes, ki
tartó voltam. Az uj esztendőben is 
így teszek I. . .  — Vigyázz! ez rossz 
gondolat. H í dicsekednénk, tudod-e, 
csak mivel dicsekedhetnénk ?. . .  Vizs
gáld meg szigorúan életed eredmé
nyeit. Saját eród mellett egy idegen 
hatalom mindig veled dolgozott: az 
Isten ereje. Ha ez hiányzik, akkor oda 
van minden. De ő veled volt, — és 
ezért sikerült minden. Dicsekedésre 
tehát nincsen okod, hanem annál in
kább hálaadásra. Ezzel az érzéssel 
már beléphetsz az ujesztendőbe. De 
mindezt ne fogadd el behunyt szem- i

mel. A múlt esztendő munkáit vedd 
sorra és keresd meg mindegyikben, 
hogy mi lett volna belőled, ha az Is
ten nincsen veled. Aki így tanulja az 
örökkévaló igazságot, az többet nem 
felejti el, de aki nem saját magán 
tanulja az igazságot, az újra és köny- 
nyen felejt.

Ha pedig életed eredménye, azaz 
eredménytelensége könnyet csal sze
medbe, akkor meg a csüggedéstől 
óvakodj. Minél gyöngébbnek érzed 
magad, annál jobban bizhatsz az Is
tenben. Mégis néhány kérdésre ne 
mulaszd el válaszolni: megtettél-e te 
is mindent?.. . Nem voltál-e hanyag, 
állhatatlan ?. . .  Kerested-e az Istent 
és igyekeztél-e vele dolgozni ?. . .  — 
Ezeket is fordítsd javadra. Dolgozz 
egész erővel, — és mindig az Isten
nel, talán akkor látod munkád ered
ményét.

*
Keresd ki arcpirító cselekedeteidet. 

Lesz közöttük kisebb, nagyobb bodás, 
igazságtalanság, szeretetlenség, gyű
lölet és így tovább. Mind keresd ki, 
amire magadnak azt mondod: ezt 
nem tenném többet I. . .  Azután ne 
szépítgesd bűneidet, hanem vizsgáld, 
magyarázd mindaddig, mig megbánás 
és szégyen ébred lelkedben. Mind
kettőt vidd Istenhez, ő majd olyan 

i érzést olt lelkedbe, hogy mindegyik
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javadra szolgál. De az Isten nélkül 
ez is csak hangulat lesz és nem uj 
élet alapja.

*
A szenvedés nem kerül el és te 

sem kerülheted el. De mindig vedd 
úgy, hogy az Isten küldi és mindig 
javadra küldi. Ne zúgolódj ellene, ha
nem felelj a következőkre: mivel ér
demelted meg ?. . .  mit vitt el tőled ?. . .  
mit hozott helyette ?. . .  közelebb ve- 
zetett-e az Istenhez ?.. . És ha helye
sen felelgetsz, úgy lassanként meg
ismered, hogy a szenvedés Isten ál
dása a te uj életedben.

*
Keresd a boldogságot, de sohase 

üdvösséged kárára. Sok minden gyö
nyörűséget ad, minek nincsen köze 
örökkévaló boldogságodhoz. Ezekkel 
szemben légy mértéket tartó. — Van
nak olyanok, melyek hasznodra és 
károdra egyformán lehetnek. Ezekkel 
szemben légy vigyázó. — Vannak 
olyanok, melyek veszedelmedre van
nak. Ezeket erős akarattal kerüld el. 
— És vannak olyanok, melyekre lel- 
kednek okvetlenül szüksége van. 
Ezeket keresd meg és használd min
den időben. De mig boldogsádat ke
resed, szemedet mindig az üdvös
ségre függeszd.

*
Benső életednek is van ó-esztendeje 

és kell lennie uj-esztendejének. De az 
uj év bölcsője csak a régi sírhalmán 
állhat meg. A régi bűnös élet romjai
ból, — melyet nem az évfordulás, 
hanem akkor a mikor, te magad zú
zol össze, — egy uj életnek kell ki
fejlődni, erősnek, gazdagnak, boldog
nak. — És az erő, gazdagság, bol
dogság, az uj élet neve — Isten.

Egy boldogtalan ember sz ilveszter  
éjszakája.

A bűn útján tévelygő ifjú szilvesz
ter éjszakáján csodálatos álmot látott. 
Mint öreg ember állott szobája ab
lakánál és elcsüggedve nézte majd a 
csillagos, örökké mozdulatlan égbol
tozatot, majd a hóborította fehér, 
néma földet. Kerülte a jókedv és az 
álom, ami nem is volt csuda, hisz’ 
már közel állott a sirhoz.

Az ifjúság aranyos hamva régen 
elenyészett orcájáról, helyette az öreg
ség hava borította fejét. — S az átélt 
hosszú életből nem maradt meg szá
mára semmi, mint betegség, tévedés 
sok bűnének emléke, — a szétron
csolt test, a sivár lélek a lelkiisme-

retfurdalásától gyötört szív, a szo
morú öregség. Ifjúságának napjai, 
mint szellemek vették őt körül s 
emlékezetébe idézték azt a verőfényes 
reggelt, mikor atyja az élet válasz
újára állította, mely jobbfelől az 
erény napfényes keskeny utján a 
mennyországba vezet, balfelől a bűnök 
széles országúján az örök tűzbe, a 
kárhozatba visz.

Mély fájdalommal kiáltott föl: „Egek 
Ura, add vissza ifjúságomat! Atyám, 
állíts ismét az élet válaszújára, hogy 
máskép választhassak“.

De atyja már régen sírban pihent 
és ifjúságának ideje letűnt. Bolygó 
tüzeket látott a mocsarak fölött lo
bogni s a temető hantjai között ki
aludni. így szólt: ezek az én elté- 
kozolt napjaim . . .

Egy csillagot látott letutni az ég
boltozatról s a földön szétzuzódni 
„ez én vagyok 1“, szólt vérző szivvel 
s a lelkiismereti furdalás soha meg 
nem szűnő vádja gyötörte lelkét.

Élénk képzelete úgy látta, hogy a 
szélmalom fenyegetőleg emeli föl 
szárnyait, hogy őt összezúzza; majd 
meg ravatalt látott maga előtt fel
tűnni holttetemmel, melyben önmagát 
ismerte föl.

Merengése és a belső lelki harc 
közepette egyszerre csak templomi 
énekszót hallott, mely az újév be
álltát hirdette. Szemeivel átfutotta a 
látóhatárt. Ifjúkori barátaira gondolt, 
kik nálánál jobbak voltak s akik 
éppen azért most boldogabbak, mint 
ő. — „Ekkor keserűen igy szólt: én 
is nyugodtan, tájdalom és könny nél
kül szunnyadhattam volna át az új 
év első éjszakáját, én is boldog em
ber lehetnék, ha jó szüleim a ti in
téseitek, tanításaitok szerint cseleked
tem volna.“ És ekkor úgy érezte, 
mintha csoda támadna előtte: a holt
test megelevenedett s élő ifjúvá vál
tozott volna, aki tövist húz ki szí
véből. Ez a látvány megrémítette. 
Eltakarta szemeit, forró könnyek pe
regtek le arcán s vigasztalanul só
hajtott föl: óh jöjj vissza én ifjú
ságom I

És csakugyan visszajött. A gyöt
rődő felébredt, mert az egész borzal
mas állapotot csak úgy álmodta át 
szilveszter éjjelén.

Ifjú volt még és mindaz a sok 
borzalom, amit látott, álom volt csu
pán, csak a bűnei voltak valóságok. 
De az álom használt. Hálát adott 
Istennek, hogy még visszatérhet a 
vétek útjáról az üdvösség ösvényére.

Ama rettenetes álmot látó ifjúval 
térj meg te is olvasó. Mert ha a

megtérést élted alkonyára hagyod: 
nem jő vissza számodra az ifjúság, 
nem választhatod ki életsorsodat, — 
akkor már megkéstél!

Németből: Pulay Vilma.

A prófétaság mint üzlet.
Mikor á prófétákat említjük, ren

desen azokra a kegyes emberekre * 
gondolunk, kik az ószövetségi nép 
életutján az Isten akaratát képvisel
ték. Tanítottak, prédikáltak, intettek, 
dorgáltak. Isteni hivatásuk betöltötte 
életüket. Nem keresték a maguk 
hasznát, arany-ezüst, földi kincs nem 
kellett nekik. Ők az Istenben voltak 
gazdagok és az Isten által gazdagí
tották az embereket.

Sietünk előrebocsátani, hogy 
most nem ilyen prófétáról beszélünk.
Egy tetőtől-talpig modem, amerikai 
prófétát akarunk bemutatni. A neve 
Frank W. Sandford.

Városról-városra vándorol egy fil
lér nélkül zsebében. A legszüksége
sebbel ellátták mindenütt hívei, és 
minden vagyona az általa tolt kis 
kézi-kocsijában volt. Lassankint mind 
hóbortosabb lett, végül is az a gon
dolat vett rajta erőt, hogy benne 
Illés próféta és Dávid király született 
újra. Hívői ezt is elhitték neki s a 
mikor kinyilatkoztatta előttük, hogy 
Isten neki azt parancsolta, hogy 
Durham in Maine mellett templomot 
építsen, késedelem nélkül hozzáláttak 
az építkezéshez. Egyikük a szüksé
ges telket ajándékozta neki, a töb
biek pedig hozzáadták a szükséges 
költséget s a templom, mely egy 
millió koronába került és fából épült 
nyári szállóhoz hasonlít, csakhamar 
el is készült. Sandford beszédei 
híveire gyújtó hatással voltak és rit
kán hagyta el valamelyikök a tem
plomot anélkül, hogy egész vagyo
nát a szent célnak föl ne ajánlotta 
volna. A templom körül csakhamar 
egész telep keletkezett, amelyet Shi- 
lohnak kereszteltek el. Mikor pedig j i 
elterjedt a hir, hogy Sandford egy 
híve a templomban meghalt, de a ■,
próféta őt föltámasztotta, — a hívek 1
lelkesedése és elragadtatása határt j
nem ismert. A telep összes tagja j
vagyonközösségben élt: azaz vala- i
mennyien egész vagyonukat a pró- 1
féta lába elé rakták, aki a pénzt a <
köz javára fordította. A termést is ő 1
takarította be, viszont fölépítette a 1
házakat és híveit ellátta a szükséges 1
ruházattal és élelemmel. Sandford 1
tanításának egyik alaptétele volt, hogy f
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az embernek egy falattal sem szabad 
többet ennie, mint amennyire föltét
lenül szüksége van. Ezért csak két
szer étkeznek naponta és a hús él
vezete szigorúan el van tiltva. Sokan 
el is szökdöstek e miatt, mert inkább 
akartak jóllakni, mint ezt az üdvösséget 
keresni a földön; helyettük azonban 
csakhamar jött számos más. Több
ször följelentették ugyan Sandfordot, 
hogy a kezére bízott vagyont saját 
céljaira használja föl, és hogy a gyer
mekekkel és öregekkel rosszul bánik, 
de mindig sikerült magát a vádak 
alól tisztáznia. Orvosi segítséget a 
telep lakói soha igénybe nem vettek, 
bíztak a próféta gyógyító tehetségé
ben. Ha az illető beteg ennek ellenére 
meghalt, annak természetesen az volt 
az oka, hogy nem volt elég erős 
hite. Mintegy két évvel ezelőtt elha
tározta Sandford, hogy Jeruzsálembe 
utazik. Saját szemével akarta látni 
Jézus földrejövetelét, a minek ideje 
szerinte most érkezett el. Megvett 
egy ócska vitorlás hajót, az Isten 
országa nevet adta neki és néhány 
hívével elvitorlázott Jeruzsálembe. Egy 
ideig csak várt Jaffa kikötőjében, de 
azután megunta a várakozást és el
határozta, hogy körülutazza a világot. 
Útjában számos kaland érte; ha ki
fogytak az élelemből, egyszerűen 
böjtöt rendelt el. Otthon azonban 
nem mert a szárazföldre lépni, mert 
időközben több port indítottak ellene. 
Csak mikor már. nyolc társa meghalt 
a hajón skorbutban és a hiányos 
táplálkozás miatt a többi is mind be
teg lett, szállt Portlandban partra. 
Menten elfogták, de azután 48.000 
korona biztosíték mellett, amely ösz- 
szeget hívei adták össze részére, is
mét szabadon bocsátották. Mindez 
nem ingatta meg híveinek benne való 
bizalmát és örömmel üdvözölték visz- 
szatérése alkalmából. Valószínű azon
ban, hogy a telepet mégis föl fogják 
oszlatni és akkor több mint ezer em
ber marad egyszerre minden segítség 
nélkül.

Ez a kis amerikai életkép nemcsak 
ízért érdekel, mert az amerikai nép 
<ülönös lelkivilágára vet fényt, hanem 
mert egy nagy mulasztásra hívja fel 
1 figyelmet. Úgy látszik, annak a 
népnek lelkében él a vallás után 
/aló vágyódás, de az nem nyer ki
segítést. Sok ember bolyong a ba
bona és titokzatosság utján s a 
keresztyén egyház nem fogja meg 
kezüket és nem vezeti az igazi útra. 
^ajjon nem fáj-e lelkünk, mikor arra 
ion dőlünk, hogy ezeket az embere
ket az igazi Istenországa elveszítette ?

Ha Isten m egsegít.
Nyájas borozóban vendég és a gazda 
A mindenség titkát élénken tárgyalja. 
»Istennek hatalma óh mily nagy s dicső 
Csak szivében sejti az igaz hivő.“ 
így szollá a vendég s ég felé tekint; 
Ámde a korcsmáros tagadólag in t: 
»Minden a természet, minden csak tőle jő, 
Jó avagy balsorsot hozzon ránk az idő.“

E szavak a vendég szivét nyilalják át,
El is vágja rögtön a beszéd fonalát: 
„Hallom, hogy jó korcsmát, házat s nagy

[telket vett,
Sok vevő volt reá, mégis az öné lett, 
Hogy ott meggazdagszik, az bizonnyal igazi“ 
— „Ha Isten megsegít“ . . .  sóhajtott fel amaz.

László István.

Az Ur az én pásztorom  . . .
Irta: Stiegler Sándor Ernő.

A köd nehéz párákban szakad a 
város házai közé, a járó kelők mint 
halvány árnyékok surrannak el egy
más mellett.. . Fenn a magasban 
huzó vadludak gágogása hangzik. .  .

Az év utolsó estéjén egy öreg em
ber lehorgasztott fővel siet a város 
külső utcái felé ; kezében egy bugyor, 
melyet egyik kézből másikba válto
gat s látszik, hogy már már elfáradt 
annak hordozásában. Egyszercsak 
kiér a szélső utcasorba. — Körül 
tekintget, majd megáll s elmereng. 
Itt már kevés a járó kelő s azok is 
köpönyegükbe burkolózva gyorsan 
elsietnek az öreg mellett.

Egyszer csak megáll. Vizes, őszbe- 
csavarodott bajsza alá gyermekies 
örömmel mormogja: megérkeztem.

„Itt áll a ház. Még most is a régi, 
csak az én szívem, lelkem változott 
meg. Itt áll, mint édesanya s felkelti 
bennem, a rég nem látottban az ifjú
kor édes emlékeit.“

A ház előtt megáll; szemébe köny- 
nyek lopóznak, s lába, mintha ólom
ból volna, nem tud elindulni. Egyszer 
csak összerázkódik, kezét a kapu ki
lincsére teszi s belép rajta. A nehéz 
ködben bizton lépeget s megy egye
nesen az udvar végébe, ahol egy 
alacsony kis házból egy mécses vi
lágossága szűrődik ki. Bemegy a kis 
szobába, ahol az asztal mellett egy 
gyermek olvas egy nagy öregbetüs 
könyvből, a kályhánál ülő öreg nagy
apónak.

A nagyapa és a kis fiú visszafe
lelik az öreg adjon Istenét és sietnek 
megkérdezni, mi járatban v a n ...

„Ezelőtt ennek a szobának lakója

voltam. Itt állt bölcsőm, itt volt az a 
meleg hajlék, amit otthonnak nevez
tem. Azóta már 35 év múlt el . . .  
Ha megengedik, leülök egy kissé. Jól 
esik elgondolkodnom. Majd ha egy 
kissé kipihentem magam, ha lelkem
ben a régi emlékek ismét visszatér
nek, akkor felveszem megint a vándor
botot és tovább ballagok.

A kis, szőkefürtü gyermek vissza
ült székébe s folytatta az olvasást: 
„Az Úr az én hű pásztorom, azért 
semmiben meg nem fogyatkozom. 
Gyönyörűséges és füves helyeken 
legeltet engemet, és kies vizek mellé 
viszen. Az én lelkemet megvidámítja, 
és visel engemet az igazságnak ös
vényin az ő nevéért.“

Az öreg felemelte fejét s szemei
ben különös fény csillant meg. A 
folytatását már együtt mormogta a 
gyermekkel. „Mégha szinte a halál ár
nyékának völgyében járok is, nem 
félek a gonosztól, mert te velem vagy, 
a te vessződ és botod vígasztalnak 
engemet.“ Mig a zsoltárt mondogatta, 
lelkében fájdalom s keserűség emlé
kei ébredeztek. Oly erővel támadtak 
rá, hogy könny öntötte el szemét. 
Egyszerre csak feltört kebléből a zo
kogás :

„Édes anyám hol vagy ? Mintha 
a te jóságos szádból hallottam volna 
e szavakat „az Ur az én jó pászto
rom.“ Amikor kisírta magát, homlo
kon csókolta a gyermeket ezen szó
val: ilyeneké a mennyeknek országa, 
azután elmondta szomorú történetét:

„Harmincöt évvel ezelőtt e szobá
ban ült az én jóságos édesanyám. S 
ezt a jó anyát, aki féltő remegéssel 
őrzött engemet, mint egyetlen fiát, 
özvegy szivének egyetlen reménysé
gét, — én hűtlenül elhagytam. Egy 
ámító embernek szavára hallgattam, 
s vele mentem Amerikába. — Szíve
met a dac elszakította a legjobb anyá
tól-és elszakított az Istentől... Dol
goztam, szereztem pénzt, kerestem 
annyit, hogy jómódban élhettem. Majd 
meg feleségül vettem egy jómódú 
polgárnak a leányát, akivel és három 
gyermekemmel boldogan éltem éve
ken át. — Édesanyámmal nem törőd
tem s az Istent sem kerestem sohase, 
hiszen nem volt szükségem rájuk. 
Boldogságomat csak a földiekben ke
restem s azt ideig-óráig meg is talál
tam ott. De azután eljöttek a nem 
szeretem napok. A halál egyik gyer
mekemet a másik után vitte el. Én 
meg dacoltam a fájdalommal. Meg
keményítettem szívemet s nem keres
tem az Istent.

Feleségemet a sok csapás megtörte,
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megbetegedett, elhidegedett tőlem, sőt 
lassanként mindenért engem kárhoz
tatott. Én csak tűrtem e néma vádat 
s eszembe sem jutott, hogy magamat 
hibáztassam. így múltak az évek. 
Feleségem néma vádja tűrhetetlenné 
tette számomra az otthont. Tekinte
tének néma kérdése, melyet elértet
tem, de melyre sohasem akartam a 
választ megadni, elűzött a házból. 
Máshol kerestem vigaszt s szabad 
időmet víg társaságban töltöttem. Ha 
haza jöttem, néha erőt vett rajtam a 
kívánság, hogy oda menjek felesé
gemhez s bocsánatot kérjek tőle. De 
büszkeségem csakhamar megint felül
kerekedett. Feleségemet azonban az 
utolsó évek annyira megtörték, hogy 
már ágyban fekvő beteggé lett.

Egyszer, amint utam egy víg társa
ságból haza hozott, szorongó érzés 
fogta el lelkemet. Éjfél volt, amikor 
a szobába léptem s feleségem az 
ágyban lecsukott szemmel feküdt. 
Oda léptem hozzá azon elhatározás
sal, hogy leborulok előtte és bocsá
natért esedezek. Ő lépteim zajára fel- 
nyitá szemét s néma tekintetében- 
annyi szemrehányás, oly mélységes 
fájdalom volt, hogy szótlanul térdre 
roskadtam ágyánál. De hiába szóltam 
hozzá, hiába kiabáltam kétségbeesve 
a nevét — ő már nem felelt többet. 
— Örökre elaludt.

Ekkor fogott el engem ama ker
gető érzés — vissza a szülő hazába, 
az édesanyához, akit már oly rég 
nem láttam, aki talán még most is 
remegő fájdalommal, reménységgel 
várja, hogy meglátják az ő szemei 
még a visszatérő megtért fiút.

Most itt vagyok. Tudom, hogy 
édesanyám már régen a sír mélyén 
fekszik, de e szavaknál, melyet e 
gyermek olvasott éreztem, hogy a 
lelke itt áll mellettem. Érzem, hogy 
most is átölel s szeretettel megbocsát 
megtérő fiának, akit az élet csak 
későn tanított meg arra,miképen kell 
megbecsülni a jó édesanyát s örökre 
áldani emlékezetét.“

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol blklla a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel kajláitól.
December 31. vasárnap, Zsolt. 103, 2. 
Január 1. hétfő, Józsua 1, 9.

,  2. kedd, I. Kor. 11, 31.
„ 3. szerda, Jezsaeás 50, 4.
„ 4. csütörtök, Zsolt. 92, 2.
„ 5. péntek, Jezsaeás 26, 4.
,  6. szombat, Máthé 2, 2.

A nö és  a  v a llá so ssá g * )
Irta: Farkas Elemérné.

I.
Mikor a virágmag termőföldbe 

hullva kicsirázik, a gyenge plánta 
csak úgy élhet, úgy növekedhetik, 
ha kellő időben meleg napfény és 
üdítő harmatcseppek érik. A csecsemő 
gyermeknek, mint az alig csíráthaj- 
tott gyenge növénynek szintén ily 
harmatcseppre, ily melengető nap
sugárra van szüksége, hogy növe
kedhessen s majdan a családi kör 
ékessége legyen. Ez a melengető 
napsugár az anyai szív szeretete, ez 
az üdítő harmatcsepp a vallásos 
édesanya szivből fakadó imádsága. 
Az édesanya míg ápoló gonddal me
lengeti a magával tehetetlen kis lényt, 
imádkozó ajakkal hajol bölcsője fölé 
s míg gyermeke első mosolyának 
látásakor a mennyország üdve száll 
az anyai szívbe, az édesanya' égfelé 
irányozott hálás tekintetével már be
plántálja gyermeke szívé mélyére a 
vallásosság szép virágát. Oh mert az 
ember az élet forgatagában sokat 
elveszíthet a gyermekkor kedves em
lékeiből, de egyet késő agg koráig 
megőriz: imádkozó édesanyjának
képét.

Mikor már fejlődni kezd a kisded 
s ajka dadogva keresi a szavakat, 
miket még kimondani oly nehéz, a 
gyermeke igaz boldogságát kereső jó 
anya imára kulcsolja annak két kicsi 
kezét s megtanítja arra, hogy túl a 
csillagok honán ott, lakik a jó .Is
ten,“ kihez felhat s ki által elfo
gadva van a gyermek ártatlan lelké
nek még senki áltál meg nem értett, 
de a jó Isten által látott és hallott s 
meg is hallgatott imádsága.

A vallásos anya az isteni félelem
ben ekkor adja gyermekének a leg
drágább talizmánt, mely megóvja 
azt az élet minden változása, az élet 
minden csábja között.

A szenvedések idején megóvja ez 
a talizmán viselőjét a kétségbeesés
től s képessé teszi arra, hogy higyje, 
tudja és vallja: „Mind jó amit Isten 
tészen,— Szent az ő akaratja.“ Hi
szi, tudja és vallja az ilyen vallásos 
ember, hogy a jó Isten a szenvedé
sek keresztje alatt roskadozót, a meg- 
fáradottat megnyugtatja s bizonyára 
nem tántorodhatik el a becsület út
járól semmiféle kisértés idején sem 
az a gyermek, ki otthon a szülői 
háznál, jó édesanyjától tanulta meg

*) Felolvastatott a büki evangeliomi egye
sület első női estélyén.

ezen igazságot: „a bűnnek zsoldja a 
halál, de az Istennek ajándéka a. jók
nak, a nemesen érzőknek örök élet“.

Sokszor fájó szívvel látunk elve
temült gyermeket, ki felemeli kezét 
őtet ezernyi gond közt felnevelő 
édesanyja ellen. Bizonyára e gyer
mek szívébe az édesanya nem véste 
be kellő időben a vallás egyik sark- * 
köve, az úr tízparancsolata ezen 
örök szép szavait: „tiszteljed atyá
dat és anyádat, hogy jó dolgod le- , 
gyen e földön“. — Nem értette meg 
vele a költő e szép szavait:
„Ne várjon áldást a gyermek fejére,
Ha anyja könnye felkiált az égre I “

* Oh bizonyára, ha az ilyen hálát
lan gyermeket méltán sújtja ember
társai megvetése s az Istennek bün
tetése, úgy az ilyen kötelességmu
lasztó édesanyát is joggal éri a jó 
és nemes gondolkodásnak megrovása.

De álljunk meg egy perezre itt 
kedves hallgatóim. A jó anyának 
nem csak szóval kell gyermekét ta
nítani, de még inkább jó példaadás
sal. És ime mit látunk ? Anyák, akik
nek serdülő gyermekeik vannak, akik
nek szíve még minden benyomás 
iránt fogékony, mert az élet még 
nem keményítő azt meg s kiknek 
szívébe élénken bevésődik úgy a rossz, 
mint a jó, a szerint, mit maguk kö
rül látnak, — mondom ily anyák, 
hányszor beszélnek tiszteletlen han
gon elaggott szüléikről s gyermekeik 
előtt hányszor felpanaszolják öreg, 
tehetetlen szüleiknek a száraz ke
nyeret, mit azoknak nyujtaniok kell.

A gyermek szívébe bevésődik ez 
mélyen, kitörülhetlenül s várhatja-e 
vájjon a szülő ilyen példát mutatva 
majdan gyermekétől, hogy az őt késő 
vénségében tiszteletben tartsa s meg
becsülje ? Az anyának durvasága 
visszahat a gyermek lelkére, rá
nyomja arra bélyegét s érzése a 
szerint alakul ki, amint azt a hozzá 
legközelebb állótól édes anyjától látta.

Ti keresztyén anyák jegyezzétek 
meg: gyermekeitek lelke a szerint > 
idomul, amint azt ti formáljátok. — 
Vallásos, nemesen érző, fenkölt gon- 
dolkozásu anyának durva, gonosz, 
vallástalan gyermeke nem lehet. — 
Minden szép és jóra fogékony talaj 
a gyermek lelke, ültessétek el belé a 
vallásosság, a minden embereket 
megbecsülő szeretetnek magvát ko
rán, még mielőtt az élet s a világ 
konkolyt hintene abba, s akkor nemes 
és áldott gyümölcsöket fog az szá
motokra teremni.

. (Folytatjuk.)
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„Ki mint vet, úgy arat.“
A magyar gazda ezt a közmondást 

nem találja elég világosnak, tovább 
fűzi: „Aki ocsut vet, ocsut arat.“ 
Azt gondolja, ez ő rá jobban ráillik, 
mint az a másik, .sőt szentül hiszi, 
hogy ez egyenesen néki csinálódott. 
Igaza van 1

Hanem, hogy valaki keveset vessen 
és sokat arasson, azt kevés ember 
hinné. — Én ezt is hallottam már, 
még pedig a saját édes öcsémtől s 
mégse akartam hinni. Sokat mond a 
gyerek I. . .  De azt is mondta, hogy 
nézzem meg, ha nem hiszem. Hát 
lementem hozzá, a Dráva mellé, má
jus 30-án. — Belcsa pusztán van 
Krenczir Károly úr gazdaságában; 
olyan lóti-futi kis botos ispán, föld
míves iskolát végzett Csik-országban, 
ennyi az egész műveltsége.

Tehát már ott is vagyunk a szőke 
Dráva mellett, ott a barcsi nagy hid 
lábánál, amely mint egy óriás, átlépve 
tartja a folyót.

Élőttünk az istenáldotta szép vidék, 
az a valóságos Kanaán. — Elmon
dom röviden amit láttam.

Összetett kézzel álltam meg egy- 
egy búzatábla mellett s csudálkozva 
kérdem magamtól, hogy valóság-e ez? 
160—170 cm. magas a búza s olyan 
mintha nyírva volna a teteje. Szálas 
mint az erdő, üde rengő, erős a szál, 
súlyos, hatalmas a kalász, mint a 
buzogány. — Amig ott voltam, két 
zápor is érte szélviharral, azért utánna 
egy szál gabona sem volt megkeve
redve vagy megdőlve. — A zab való
ságos náderdőnek látszott még öt 
lépésnyiről is. Mint a nád, a vesző 
olyan erős, az a gabonaszár, de talán 
megvan kérgesedve. Az árpa 1 méter 
magas volt már s csak akkor hozta 
a fejét.

Hogy milyen reményekre jogosító 
terményei vannak ezen uradalomnak, 
azt csak látni lehet, de hűségesen 
leírni nem 1 Láttam már jó gabonákat 
egyebütt is, Somogybán is, de a bel- 
csaihoz hasonlót még képzelni sem 
tudtam.

Egy csomót gyökerestől kitéptem 
a búzájukból, hazahoztam és meg
mutattam gazdáinknak, hogy meg
győzzem őket állításom valóságáról. 
S hát bizony sóvárgó szemmel néz

tük végig azokat az álomországi 
növényeket.

Dacára annak, hogy a magyar em
ber halálos ellensége minden könyvből 
tanult gazdasági tanácsnak, minden 
olyan gazdálkodási, művelési módnak, 
amit kaputos embertől lát vagy hall, 
— mégis az ott lévők fejüket bice- 
getve fejezték ki elismerésüket azon 
gazda iránt, aki oly szakavatottsággal 
tudja összeegyeztetni a könyvből 
szerzett ismereteket a gyakorlati ta
pasztalással ; hogy fáradsága gyümöl
cséül ilyen eredményt tud felmutatni.

Hónaljig érő kaszálók vannak Bel- 
csán! Soha annyi boglyát, petrencét 
még nem láttam egy darab földön, 
sem pedig olyan lóherét, lucernát, 
mint ott van.

A múlt évi átlagos búzatermésük 
13 q volt magyarholdanként (1200 
□  -öl) és csak 50—55 kgr. vetőmagot 
kap a föld! — Nálunk Veszprém- 
megyében ezt már jókora lódításnak 
mondják; pedig ez így van. Tavaszi 
búzából pl. 46 kgrt vetettek el akkor.

így már a vetőmagon megtakarí
tanak 20—25 kgrt, mert nálunk Vesz
prém, Győr, Vasmegyében 80—85 
kgr. búzát is belevetnek 1200 □-öl 
földbe. Ez pedig 10 holdon 2 q meg
takarítást jelent, ami a mostani gabona
árak mellett közel 50 koronának felel 
meg.

Ha nekünk 7 q termésünk van, 
ezer hála Isten, de amikor 8—9, 10, 
12 q-át is elérhetnénk, nem volna 
érdemes egy kicsit próbálni azzal a 
műtrágyával, zöldtrágyával ? miután 
nincs mindig elég istállótrágyánk. Piát 
nem lehetne fél holdon megpróbálni 
azt a csillagfürtöt vagy biborherét ? 
Nem megetetni, hanem május 1-eje 
körül alászántani s azután ültetni 
bele fejes tengerit vagy takarmány- 
répát. Megcsudálhatnánk az ered
ményt. A tengeri után még jó árpa 
vagy zab lenne.

Belcsán is így csinálnak, csakhogy 
ott az árpa alá adnak még 100—150 
kgr. foszfortartalmu trágyát, de ezt 
azután 200—250 kgr. szemtöbblettel 
viszonozza a föld és 5—6 q szalmá
val. S hányféle haszon ez most ? Az 
istálló trágyát arra a földünkre hordat- 
tuk, ahova igen-igen kellett, bükköny, 
krumpli s azért még lehet jó árpánk,

is, a szalmakazal is nőtt egy kissé 
stb. A bükkönyünk több is, jobb is 
lesz, bátrabban etethetünk, jól tartott 
állataink lesznek, jobb lesz a trágya 
is, jobb kedvvel nézi a gazda az 
istállóját.

Ahogyan megteheti ezt egy 100— 
200 holdas úr, épen úgy véghez vi
hetnék a fertály meg a félhelyes gaz
dáink.

Mindenesetre hozzájárul ehhez még 
a megfelelő talajművelés is, mert hát 
e nélkül hiába okoskodunk. Alapos, 
jó szántás, tárcsázás, boronálás, hen- 
gerezés, ismét fogasolás, mindaddig, 
amig rögöt találunk azon a földön, 
amig olyanná nem lesz mint a hamu. 
így azután egyforma mélységre rak 
az a vetőgép minden magot egyforma 
nedvességi és hőviszonyok közé ke
rül minden szem, egyszerre indul 
meg az élet abban a földben. És ha 
a vetőmag megválasztásánál is kellő 
tapintattal jártunk el, nem resteltük 
kiválogatni a legjobb, legegészsége
sebb magvakat, nem felejtettük el a 
pácolást, biztosabban nézhetünk az 
aratás elé.

Persze nem ám 75 kgr. szuper
foszfátot szórni 1600 □-ölre, hanem 
ha a viszonyok úgy hozzák, akár 200 
kgrot. És nem összevenni valami jött- 
ment vigéctől holmi malomporfélét, 
azután csudálkozni a sikertelenségén, 
hanem megtudni arra hivatott embe
rektől, hogy melyik földre mi kell, s 
hogy hol kapni az igazi portékát. 
Persze egy kis fáradságba és időbe 
is kerül, no de a sült galamb most 
se igen repked ám.

Vannak jó ismeretterjesztő újságok 
is, amiből a legegyszerűbb ember is 
kiérti, hogy mire van szüksége! Ott 
vannak azok a „Mütrágyázási közle
ményei,“ — csupán ezt a célt szol
gálják. Csak egy levelezőlapba kerül 
és mindenki megkapja ingyen jófor
mán.

Annak a Belcsa pusztai uraságnak 
is sok pénzébe, fáradságába kerül
hetett ám, mire ennyire jutott. De 
nem sajnált egy kis áldozatot, kísér
letezett, próbált, végre célhoz jutott. 
Két régi pajtája használt és részben 
uj gazdasági eszközökkel, ekékkel, 
kapálókkal, különböző ültető gépekkel 
stb,-vei van tele, amelyek vagy hasz-
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nälhätatlanok, vagy rossznak bizo
nyultak, s amelyek a jó Isten tudja 
honnan lettek összehordva! — Úgy 
hallottam, hogy ha egy gazdasági gép 
megjelenik a piacon s ő neki tudo
mására jut, megszerzi. Ebben a sok 
kacatban is benn van jó néhány tíz
ezer koronája.

Ennél okszerűbb, jövedelmezőbb 
gazdaságról nem hiszem, hogy szólni 
lehetne. Nincs fényűzés semmiben. 
Talajművelésnél, gépnél, etetésnél, 
építkezésnél s egyéb munkánál nincs

más elv, minthogy megfeleljen a cél
nak, s jövedelmezzen közvetve vagy 
közvetlenül.

Ott foly a munka! Urnság, gazda
tiszt, cseléd, napszámos, mind-mind 
úgyszólván eszi a munkát. Ismeri a 
munkakörét minden alkalmazott, tudja 
a tennivalóját minden dolgos kéz.

Azt akartam mindezzel mondani, 
hogy ilyen gazdaságot még nem lát
tam s tessék elhinni, aki megnézi,, 
észreveszi e rendkívüliséget, még ha 
nem is érdekli nagyon a mezőgazda

ság. Magáról a vetőmag kiválasztásról 
könyvet lehetne írni. Arra is gondol
tam. hogy nem lenne rossz gon
dolat, ha valamelyik gazdasági egye
sület kedvezményes vasúti utazás 
mellett lehetővé tenné kisgazda és 
földbirtokos tagjainak egy ilyen iga
zán gyakorlati mintagazdaságnak a 
megtekintését.

Itt keveset vetnek és sokat aratnak.
Orbán Károly.

csóti tanító.

Olvasóinknak, munkatársainknak 
s lapunk minden jóakaró barátjának 
tiszta szívből boldog uj esztendőt kí
vánunk !

Az egyház köréből.

Lapunk terjeszkedése. A mai szám
mal, mint uj jövevények, bekopogtatunk 
a Luther-Társaság tagjaihoz, kik ez
után az Evar.g. Családilap helyett a 
Harangszót kapják tagsági díjuk fejé
ben. Örömmel vállalkozunk arra a 
szent munkára, hogy mi legyünk a 
Luther-Társaság eszméjének népszerű
sítői s az evangélikus szellem mun
kásai. Természetesen azért maradunk 
a régiek: egyszerű, könnyen érthető 
alakban mondjuk el mondanivalónkat 
s a nép szellemi szükségleteit egy 
pillanatra sem tagadjuk meg. Hisszük 
azonban, hogy azért minden kereső 
megtalálja lapunkban a magáét s 
mindenki talál lapunkban olyat, mit 
lelke gazdagítására fordíthat. Szere
tettel köszöntjük a Luther-Társaság 
tagjait olvasóink táborában s a Ha
rangszót jóakaró szeretetükbe ajánljuk.

Vallásos estély. A nagybarátfalui 
ev. nőegylet dec. 17-én délután szé
pen sikerült vallásos estélyt rendezett. 
Kiss Samu lelkész felolvasást tartott, 
Erős Sándor tanító, Győri Ilona és 
Győri Vilma szavaltak, a mindennapi 
és ismétlő-iskolásokból alakított ve
gyeskar pedig a tanító vezetésével 
alkalmi énekeket adott elő. A vallá
sos estély offertóriuma, mely 17 K 
74 fillért tesz ki, az orgona-alap ja
vára fordíttatik.

Felügyelöváltozás. Szép ünnepség 
eretében iktatta a nemesdömölki ág.

hitv. ev. gyülekezet 12 éven keresztül 
volt buzgó felügyelőjének Remete 
Dénes jószágkormányzónak helyébe 
a felügyelői állásra megválasztott Ber
zsenyi Dezső ügyvédet, Kemenesaljá
nak egy köztiszteletben álló férfiát. 
Berzsenyi Dezső neve egyházi téren 
közismert; nem új ember ő ; zajta
lan, de eredményes tettekben gazdag 
éveknek hosszú sora áll mögötte. 
Mint egészen fiatalember kerül 1875- 
ben a nemesdömölki ev. gyülekezet 
jegyzői állásába, honnan 1876-bán 
már a felügyelői székbe hívja a gyü
lekezet bizalma. Ezt 7885-ban — 
midőn már mind szélesebb körben 
kelt maga iránt figyelmet, — az es- 
peresség meghívására az egyházme
gyei főfelügyelő-állással cseréli fel, 
honnan érdemeinek elismeréséül 1889- 
ben az egyházkerület hivja el a min
denképen kitüntető világi főjegyzői 
állásba. Ez állásban az egyházkerület 
osztatlan elismerését kiérdemelve, egé
szen 7804-ig marad, mígnem más
nemű nagy elfoglaltságaira való hi
vatkozással, állásáról lemondott. Csa
lódnék azonban, aki azt hinné, hogy 
ezzel ő befejezettnek tekintette egy
házi téren való működését és vissza
vonult az egyház ügyeinek intézésé
től. Szolgálja ő még egyházát mind 
e mai napig azzal az ifjú lelkesedés
sel, azzal a fiatalos tettvággyal, am
bícióval, amellyel 36 esztendővel ez
előtt elkezdette. És egyszersmind 
azzal a bölcs tapintattal, körültekin
téssel és megfontoltsággal, amellyel 
csak egy olyan mély érzésű, alapos 
tudással biró, tapasztalatokban gaz
dag és olyan szép pályát befutott 
férfiú szolgálhatja, mint amilyen ő. 
Tagja az egyházkerület legfőbb fe

gyelmi bizottságának és a vélemé
nyező és lelkészvizsgáló bizottság
nak. Tagja továbbá az egyházmegyei 
törvényszéknek, a nyugdíjügyi bizott
ságnak és a véleményező bizottság
nak is. Ezt a férfiút ültette felügyelői 
állásába a nemesdömölki ág. h. ev. 
egyházközség és iktatta hivatalába 
egyik elmúlt vasárnap. A felügyelő ki
tért minden ünneplés elől. Saját 
kívánságára egyszerű közgyűlés ke
retében maradva tette le esküjét és 
mondotta el könnyezve programmját, 
azt a programmot, amelyet ő már 
36 esztendővel ezelőtt is vallott, azóta 
pedig tettekkel megvalósított: minden 
feltűnés nélkül, csendben, de kész 
szívvel, örömmel és önzetlenül szol
gálni az egyházat. Adja Isten az ő 
bőséges áldását reá, munkájára és 
az egész gyülekezetre!

Templomalapra. A nagyvázsonyi 
evang. gyülekezet f. hó 10-én vallá
sos estélyt rendezett templomépítési 
tőkéjének gyarapítására. Az estély 
közénekkel és imádsággal kezdődött. 
Ezután Zsiray Lajos lelkész olvasott 
fel a pozsonyi vértörvényszék elé 
1674. március 5.-re megidézett vá- 
sonkeői (nagyvázsonyi) hitvallók — 
Zsolnai István evang. és Tolnai Ist
ván reform, lelkészekről. Az egyház- 
községi kántor az állami elemi iskola 
ev. növendékeivel ádventi éneket adott 
elő az uj énekeskönyből.

Itthonról.

A király. Szomorú hírek keltek a 
múlt héten szárnyra: a király beteg. 
Náthája, mely több hete tart, erősö
dött és köhögési inger is járul hozzá.
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Mindezeknél komolyabb az időközön
ként jelentkező szívgyöngeség. A 
királyon napközben igen gyakran 
álmosság vesz erőt, étvágya egyálta
lán nincs és egész közérzése az álta
lános elgyengülés tünetét mutatja.

Szerencsétlenség. Megdöbbentő 
szerencsétlenség történt a fővárosban. 
Áldozata Etter Dezső dr. kir. ügyész. 
A Városház-utcában történt a vég
zetes baleset, ahol az ügyész a fele
ségével azon fáradozott, hogy gyer
mekeik számára karácsonyi ajándékot 
vásároljanak. Egy épülő házról le
zuhant egy padlódeszka s a szeren
csétlen embert agyonütötte.

Kétmilliós tűzkár. Az első belovári 
gőzmalom teljesen leégett. A kár két 
millió korona, de biztosítás utján 
megtérül.

Bestiális mostoha. Jalcs Simonné 
csabaházi asszony szabadulni akar
ván tízéves mostohafiától, férje bele
egyezésével a padlásra vitte őt s ott 
faládába fektette. A szegény gyermek 
ruházata csupán egy ing, takarója 
pedig szalma; enni csak hulladékot 
kapott. Molcsányi Elek lelkésznek fel
tűnt, hogy a fiút régen nem látta. 
Elment tehát Jalcsékhoz s kérdőre 
vonta őket. Eleinte megtagadták a 
fölvilágósítást, de a pap nem akart 
tágítani. Erre a padlásra vezették őt. 
A fiú a ládában teljesen lesoványodva, 
féreggel tele, rothadt szalmán feküdt. 
A lelkész a minden emberi érzésből 
kivetkőzött szülők ellen megtette a 
följelentést.

Az ország dolgáról.

A képviselöház tárgyalásaival el
érkezett a közoktatási költségvetés
hez. Minden nagyobb érdeklődés nél
kül ezt is letárgyalták. Felszólalt né
hány protestáns vallásu képviselő is 
és sürgette a prot. egyház állam
segélyügyének rendezését és törvénybe 
iktatását. Sürgették a lelkészek és 
tanítók fizetésének rendezését és tör
vénybe iktatását. Sürgették a lelké
szek és tanítók fizetésének rendezé
sét is. Különösen az immár tartha
tatlan tanítói fizetés rendezése érde
kében felszólalt Rákosi Viktor képvi
selő, ki gyönyörű beszédben muta
tott rá arra, hogy micsoda áldásos 
nemzeti munkát végeznek a tanítók. 
— Zichy János miniszter szintén fel 
szólalt s hosszabb beszédben meg
ígérte, hogy a kifogásolt sérelmeket 
orvosolni fogják.

A felhatalmazási törvényjavaslat.
Mivel a költségvetést januárra nem

tárgyalta le a képviselőház, a kor
mány beterjesztette s a képviselőház 
el is fogadta a felhatalmazási tör
vényjavaslatot, mely szerint a mos
tani kormány a régi költségvetés alap
ján tovább vezeti az ország ügyeit.

A képviselöház szünete. A nagy 
ünnepekben a képviselőház nem tart 
ülést. A szünet január 10-ig tart. 
Szünet után a honvédelmi és pénz
ügyi költségvetést tárgyalja le a 
képviselőház.

Osztrák miniszterek Budapesten.
Az osztrák kormány három tagja 
Stürgkh Károly gróf miniszterelnök
kel a magyar fővárosba jöttek és 
látogatást tettek a magyar minisz
tereknél.

A nagyvilágból.

A háború. Egy érdekes új esemé
nye van az olasz-török háborúnak. 
A törökök Szollum kikötővárost át
engedték az angoloknak. Persze nem 
ingyen, hanem cserébe megkapják az 
angolok jóakaratát, mely a törökök
nek rendkívül sokat ér.

Perzsia es Oroszország közt egy
általában nem javul a helyzet. Orosz
ország olyan követelésekkel állt Per
zsia elé, hogy az csak nehezen telje
síthette. Ha a perzsák tagadó választ 
adtak volna, úgy az orosz katonák 
azonnal bevonultak volna Perzsiába.

Vasúti katasztrófa Amerikában. A 
Minesota állambeli Odessza közelé
ben nemrég vasúti szerencsétlenség 
történt. A Csikágó—Milwaukee—St.- 
Paul-vasut egyik vonatát az utána 
következő vonat utolérte és be lro 
hant. Az összeütközés folytán kilefifc 
utas szörnyet halt, sokan súlyosan 
megsebesültek. ^  >

Törölt miniszterek veszedelme. 
Konstantinápolyban a török nagyve
zér és a hadügyminiszter dolgozószo
bájában bombákat találtak. Az egyik 
bomba a nagyvezér dolgozóasztala 
alatt volt.

Negyven halász sorsa. Emdenben 
három halászbárka, amely nagy vi
harban az Északi tengeren volt, még 
nem tért vissza, úgy hogy azt hiszik, 
hogy a három bárka, amelyen negy
ven halász volt, elsülyedt.

Fölrobbantott törvényszék. Ameri
kában Jerington-Nevada város új tör
vényszéki épületét dinamittal teljesen 
romba döntötték. Valószínű, hogy 
egy bűnszövetkezet követte el a me
rényletet,

Magyar pénzintézet Amerikában.
Az Amerikában létesítendő magyar 
pénzintézet eszméje, mely évek óta 
tanulmányok tárgya, legközelebb meg 
fog valósulni. A létesítendő bank 
összes tőkéjét egy millió dollárban 
állapítják meg. A létesítendő pénzin
tézet különös súlyt vet az Ameriká
ban élő magyar kivándorlottak pénze 
hazaszállításának közvetítésére. Külön 
osztályt létesítenek, melynek kizáró
lagos föladata lesz a hozzá forduló 
kivándorlottaknak jogi segítséggel és 
tanáccsal való támogatása.

Ostrom egy vonat ellen. Oroszor
szágban Rogov és Plicvia állomások 
között tizennyolc fegyveres rabló meg
állásra kényszeritette a postavonatot. 
Mialatt a rablók egy része az utasokra 
és a vasúti tisztviselőkre vigyázott, 
azalatt a többi feltörte a pénzszek
rényt és kivette a benne lévő pénzt. 
Csak az arany- és papirospénzt tar
tották meg, a többit eldobták.

A H arangszó perselye.

Rimakokovai tűzkárosultaknak ed
digi gyűjtés . ■ . . . 175'32 K.

Újabban adakoztak:
Ev. gyűl. Őrimagyarósd . 3 '— „

„ „ Őrihodos . . 30'50 „
Ev. nőegylet Zalagalsa 4‘— „ 

Összesen 212'82 K.
Sajtóalapra eddigi gyűjtés 374 K 

74 f. Újabban adakozott Őrimagya
rósd ev. gyülekezet 3 K-t. Összesen 
377 K 74 f.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten 1

G A H O N A Á R A H .

Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1911. év, dec. hó 28-án.

Búza 22.20, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 
—.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Borajánlat.
Kitűnő balaton-melléki ó- és uj- 

bort ajánlok méltányos ár mellett 
vasúton, kölcsönhordóban 50 litertől 
kezdve. Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa, Zalamegye.
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A L u t h e r  T á r s a s á g  
újabb kiadványai.

LXV. Hitünk igazsága. Az evangéli
kus és római kath. egyház közötti 
különbségekről. A művelt közön
ség számára irta Kapi Béla. Ára 
1 kor. 50 fillér.

LXVII. Magyar éneklő kar. 90 vallá
sos ének férfikarra. Egyházi és is
kolai énekkarok számára szerkesz
tette Kapi Gyula. Ára 2 korona.

LXV1IÍ. Jelenkori vallásos áramlatok 
a modern irodalomban. Irta dr. 
Szelényi Ödön. Ára 1 korona.

Magyarázatos Uj Testamentom. A 
Luther Társaság megbízásából a 
művelt közönség számára fordí
totta és magyarázta Raffai Sándor. 
I. kötet: Máté, Márk, Lukács, Já
nos evangelioma és apostolok cse
lekedetei. Ára 8 korona.

Népiratok:
51. A vadosfai artikuláris egyházköz

ség Rábaközben. Irta Payr Sándor. 
Ára 30 fillér.

52. A vízcsepp. Tanulságos történet. 
Irta Kovács Andor. Ára 10 fillér

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

W ellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazápk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
k e t a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
go k  újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

'húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

! Protestáns gyülekezetek és iskolák !
rendeljék meg

iskolai- és gyülekezeti könyvtárak
számára a

„Prof. Család és Iskola“ könyveit.
Mindenki m egta lá lja  benn a m agáét.
Minden kötet irodalm i értékű alkotás. 

Ajándék- és jutalomkönyveknek különösen alkalmas. 
I. évfolyam :

Gyermekeknek:
1. P ó sa  Lajos: A rany  liget.(V ers.)
2. D lngha B éla : Hol volt, hol nem  

volt. . . (Mesék.)
3. A lbert J ó z s e f :  Túl az óperen- 

cián . (Mesék.)
Ifjúságnak és felnőtteknek is:
4. Ham vas J ó z s e f : M esés tö rté 

ne tek . (E lbeszélések.)
5. Gyurátz Ferenc : H ősök kora. 

(E lbeszélések.)
6. Borsos Is tván : A gályarabok 

története .

7. Dr. Masznylk E ndre: K épek az 
ókori k é r. egyház történetéből.

8. Gagyhy D énes: M ária nővér. 
(K isregény.)

9. Babay K álm án : Nádfödeles 
házak a la tt. (E lbeszélések.)

10. S trá n e r  Vilmos : A b ib lia  az 
é le t könyve. (Ism eretterjesztő.)

11. Farkas M lhályné: T örténetek  
az életből. (Elbeszélések.)

12. Kapi Béla : A boldogság
könyve. (Jellem képző m unka.)

Egy évfolyam 12 korona.
Egy kötet vászonkötésben 1*20 K, díszkötésben l -80 K.

(Postaköltség 20 fillér.)
Gyülekezeteknek az évfolyamot meoteRintésre megküldi a kiaüöliivatal.

Szerkesztő : * Kiadó :
Kapi  Bé l a  ev. lelkész W e l l i s c h  B é l a

Körmend. Szentgotthárd.

n n m  G É P G Y Á R
r U í l L  SZOMBATHELY.

A lapittatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
*

N y e r s o l a j m o t o r o k .
Turbinák. 

M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon. t
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Szerkeszti K A PI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m indennem ű m eg

keresések  a  szerkesztőség  cím ére Körmendre (Vasvárm egye) kü ldendők . E lőfizetést elfogad m inden evang. le lkész  és tan ító  is.

Óvd a  háznak szép  virágját.

Óvd a háznak szép virágját, 
Hadd viruljon áldva az;
Rája nézve vissza nem jön 
5oha többé a tavasz —
Óvd a háznak szép virágját I

Ápold gondos hű kezekkel, 
Csüggjenek rajt' szemeid, 
hogy maradjon illetetlen,
Mindig tiszta, szép szelíd —  
Ápold gondos hű kezekkel I

Szeresd forrón, öntözd híven,
S ékes szirma nem pereg:
Szív melege, szem harmatja 
Hervadástól védje meg — 
Szeresd forrón, öntözd híven I

Fejecskéjét tartsd az égnek,
Ha kinyílott kelyhe már,
Hogy áradjon, mint imádság, 
Érzelme, ez illatár —
Fejecskéjét tartsd az égnek I

Óvd a háznak szép virágját, 
Hadd viruljon áldva ő I 
Az Istennek szép kertjében 
Legyen áldás mind, a nő —  
Óvd a háznak szép virágját I

Sántha Károly.

A napkeleti bölcsek.
Irta: Mesterházy Sándor.

„És az ő kincsüket előhozván, 
adának néki ajándékokat: 
aranyat, tömjént és mirhát.“

Máté 2, 11.

, Ezeket olvassuk a Bibliában a nap
keleti bölcsekről, akik messze nap
kelet felől eljövének, hogy a meg
született Jézust keressék és neki 
tisztességet tegyenek. Alig jelent hát 
meg a Messiás a választott nép a 
zsidó nép kebelében, már is jönnek 
napkelet felől pogány emberek is, 
hogy ők is fejedelmüknek ismerjék 
el és Üdvözítőjükül tiszteljék őt. Már 
akkor beteljesedett a prófétai jöven
dölés, mely szerint Isten az ő egy
szülött Fiát nemcsak Izrael számára, 
de a pogány népek részére is küldi. 
És evangélikus egyházunk erről Viz- 
kereszt ünnepén újra meg újra meg
emlékezik és hívei újra meg újra fel
buzdulnak : áldozni a külmisszió ol
tárán, hogy a pogányok is eljöjjenek 
és megkereszteltessenek vízzel és 
Szentlélekkel és azok is mint evang. 
egyházunk hű tagjai abban az egy
házban keressék földi boldogságukat 
és égi üdvösségüket.

Az igaz, hogy már 550 millió ke
resztyén ember hajt térdet a Jézus 
nevére és nekünk lelki örömünk, hogy

minden Karácsonykor 550 millió lé
lekkel zarándokolhatunk lélekben a 
bethlehemi jászodhoz, a Megtartó tisz
teletére, de Vízkeresztkor aztán 
eszünkbe jut, hogy még mindig mint
egy 950 millió embertársunk van, 
kik a pogányság sötétségében ülnek, 
kiknek hite és erkölcse messze el
maradt a Jézust igazán imádók hite 
és erkölcsétől és akik az örök élet 
igaz reménysége nélkül halnak meg.

A külföldi protestáns egyházak már 
igen sokat tettek a pogányok meg
térítése végett. Vannak nekik virágzó 
hittérítési (missziói) egyesületeik, me
lyek már sok száz hittérítőt (misszio
náriust) neveltek és küldtek ki a po
gány népek közé. Mi, magyarországi 
ág. hitv. evangélikusok is már évtize
dek óta gyűjtögetünk a külmisszió 
oltárára. Ezelőtt két évvel meg nálunk 
is külmissziói egyesület jött létre, 
mely a múlt évben mintegy 5000 
koronát gyűjtött az igaz evangéliomi 
hitnek a pogányok közötti terjeszté
sére. Érdeklődjünk mindnyájan a kül
misszió iránt. Áldozzunk oltárán. A 
napkeleti bölcsek adának aranyat, 
tömjént és mirhát. Hasonlót tegyünk 
mi is. Hozzuk áldozatul szívünknek 
kesergését, sajnálkozását a még meg 
nem tért pogányok szomorú sorsa 
iránt. Hozzuk áldozatul a mi szívünk
nek imádságát; kérjük Istenünket,
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hogy a pogányokhoz is küldje el or
szágát és higyjük el, hogy ez imád
ságunk kedvesebb illatú áldozat lesz, 
mint volt a régieknél a füstölgő töm
jén-áldozat. És adjunk aranyat i s ; 
kiki az ő tehetsége szerint adjon, 
habár csak filléreket adhat is, mert 
Isten kezében a kicsiny adomány is 
megsokasodik és valóban arannyá 
változik, és terjed általa az Ister or
szága, a föld minden határain.

A paci.
Irta: Csite Károly.

Zsuzsa néni kendert tilolt a pit
varban. S amint legjobban csapkodta 
a marka köré csavart, kitilolt kender
sörényt a tiló lábához, az udvaron 
futkosó malaca hátulról erősen meg
rángatta szoknyáját.

— Adta hitvány malaca, nem ta
karodsz innét! — kergette el maga 
mellől Zsuzsa néni a kis jószágot s 
tilolt tovább. Ámde ötször sem ütötte 
le a tilófát, ismét szoknyájába fogó
zott valaki.

— Ejnye, haszontalan portéka, 
már megint itt vagy ! No várj, mind
járt megtisztellek ezzel a seprűvel. . .  
Vagy úgy, te vagy itt Gyurica ? 1 No, 
mi baj ? Miért fogózkodol a szok
nyámba ?

— Jóska meg akart verni az ut
cán ; — panaszkodott a csöppség.

— Mondd meg neki, hogy hátra 
kötöm a sarkát, ha nem marad vesz
teg. Most pedig ereszd el a szok
nyámat. Vigyázz a kis cocára, hogy 
ki ne menjen az utcára.

— Éhes vagyok néni, adjon ke
nyeret 1 — rukkolt elő erre Gyurica 
a tulajdonképpeni bajával.

— Micsoda, már éhes vagy ? Hisz’ 
imént ettél ebédet. Hadd lám, igazat 
mondtál-e ? Tartsd a fejedet, megko
pogtatom ! — kötekedett vele Zsuzsa 
néni.

A csöppség tartotta is fejét, s Zsu
zsa néni egypárszor fejére kopantotta 
mutatóujját:

— Hohó, még kemény a fejed, 
nem vagy éhes, galambom!

Gyuricát nem nyugtatta meg a 
néni tapasztalata:

— Azért éhes vagyok! — mondta 
szinte nyöszörögve.

— No, akkor várj egy kicsit. 
Mindjárt bevégzem a tilolást. Beteg 
édesanyádat is meg kell néznem, 
hogy van a szobában ? Akkor kapsz 
kakastejjel sütött vakarcsot.

Eredj, kergesd el addig a kis cocát 
az eperfától, hogy ne túrja ki a tövét.

Gyurica a kis malac után iramo
dott s elkergette az eperfától. S az
tán ismét kisompolygott az utcára. 
Azonban nem sokáig maradt kint. 
Keserves sírással jött vissza.

— No, mi baj, ki bántott, kis vi
tézem ? — kérdezte tőle Zsuzsa 
néni, befejezve a tilolást.

— Jóska azt mondta, hogy édes
anyám meghal, — hüpögte a kicsike.

— Ne sírj, kis fiam, — szólt Zsu
zsa néni saját könnyes szemét törül- 
getve, — nem hal meg édesanyád. 
Jó az Isten: meggyógyítja. Jer, most 
kapsz kenyeret.

Kocsi állt meg házuk előtt, mely
ről a városból hozott orvos szállt le. 
Kocsis mellől, a bakról pedig Gyu
rica édesapja ugrott le.

Gyurica lelkendezve szaladt édes
apja elébe, aki zsebéből egy darab 
bábsüteményt és egy kis falovacskát 
húzott elő s fiának nyújtotta.

Fickándozott örömében a csöppség. 
Zsuzsa nénihez szaladt.

— Nézze néni 1 pacim van és cuk
ros süteményem is. Édesapám hozta 
városból.

— Tyü ha, te gyermek, boldogabb 
vagy most, mint egy király 1 Aztán 
melyiket adod nekem: a pacit-e, 
vagy a süteményt ? — kérdezte tőle 
Zsuzsa néni.

Fogas kérdés volt. Gyurica nem 
tudott telelni rá. Elsompolygott az 
eperfa alá. Ott majszolta a süteményt, 
igaz, hogy a kis paciját is megkínálta 
vele, de minthogy az nem szeret 
olyasfélét, neki maradt mind. S ő el 
is fogyasztotta. Visszatipegett akkor 
a nénihez, aki árra már az orvossal 
jött ki a szobából.

— Néni, adjon a kis pacinak te
jet I A sütemény nem kellett neki — 
kérlelte Zsuzsa nénit.

Zsuzsa néni azonban nem hallotta 
Gyurica szavait. Az orvossal beszélt 
s azt kérdezte búcsúzóul tőle:

— Mondja, galambom doktor úr, 
meggyógyul-e a szegény fiatal asz- 
szony ? Szakasztott úgy van, mint az 
én megboldogult leányom volt. Azon 
biz’ nem segítettek az orvosok sem.

— Bizzunk a jó Istenben. Ő se
gíthet ; — válaszolt az orvos.

Gyurica szeme ismét könnybe bo
rúit. Kis szívecskéje érezte, hogy sú
lyos beteg édesanyjáról beszélnek s 
eszébe jutott a rossz Jóska szava, 
hogy meghal az ő anyukaja.

A szoba felé indul, hol édesanyja 
fekszik.

Édesapja gondterhes fővel a beteg 
ágya mellett ül, amint belép az ajtón.

— Édesapám 1 — szól lelkes sza

vakkal a csöppség. — Hol lakik a 
jó Istenke ? . . .  Neki adom a pacimat, 
hogy gyógyítsa meg édesanyámat! . . .

. . .  A nagybeteg édesanya arcán 
boldog mosoly jelenik meg. Valami 
csodás megkönnyebbülést érez . . .

A mindenütt jelenlevő, mindenható 
Isten gyógyító lehelletét érezte, aki
nek egyik legkisebb, ártatlan lelkű 
szolgája legnagyobb kincsét ajánlotta 
fel áldozatul az ő meggyógyulásáért.

A nö é s  a  vallá sosság .
Irta: Farkas Elemérné.

Ií.
Mikor a gyermek már felserdül, a 

jó anyán mindig nagyobb a felelős
ség terhe. — Gyermeke ekkor már 
nem marad meg a családi kör szűk 
korlátái közt, ezer csábbal hívja, 
vonja őt magához a világ, az élet.

Mint mikor a gyenge fejlődő plán
tát a gyomok elnyomással fenyegetik, 
ha a gondos kertész ki nem írtja azt 
ideje korán, úgy a vallásosság s a 
nemes érzések szép virágait is elnyo- ' 
mással fenyegetik az ifjak szívében 
a mindent lábbal tapodó nyegleség, 
fennhéjázás.

A gyermek ilyenkor a leghajlandóbb 
arra, hogy elszakadjon mindentől mi 
szép, mi jó, mi nemes, hogy meg
tagadja családját, még az Istent is. 
Jobban vonzzák őt a világias mula
tozások, mint a család a maga szere- 
tetével, mint a templom lélekemelő 
énekével, imáival s az Istennek igé
jével. — Tiszteletlenné válik feljebb
valóival szemben s eldurvult lelke 
nem retten vissza még attól sem, 
hogy szitok s átok közben vegye 
ajakára annak a végtelen irgalmu s 
kegyelmű Istennek szent nevét, kitől 
alá száll minden jó adomány és töké
letes ajándék. S ha nincs kar, mely 
őt visszatartsa, odarohan önfeledetten 
a vétek és a bűn undok posványába 
s abba tapodja bele lelke tisztaságá
nak s ártatlanságának koronáját.

A jó, a vallásos édesanya ekkor 
mig egyfelül nap-nap után figyelmez
teti gyermekét az írás e szép szavai
val a felelősségre : „örvendezz ifjú a 
te ifjúságodban, vidámítson meg téged 
a te szíved a te ifjúságodnak idejé
ben, de ne feledd, hogy egykor az 
Ur számadásra von“, addig másfelől 
szelíd leikével, kérő s esdeklő sza
vaival, ha kell feddéssel, dorgálással 
is oda hat, hogy megmaradjon az 
igazság, az erény ösvényén, hogy 
félje, imádja az Istent, hogy ne hoz-
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zon szégyent az anyja fejére, ne vál
jon gyalázatára a családnak s a haj
léknak, melynek falai között bölcsője 
ringott. — Serkenti, buzdítja őt, hogy 
tiszteljen s becsüljön meg mindenkit, 
szegényt s gazdagot egyiránt, mert 
tiszteletet s becsülést így biztosít ma
gának.

A vallás szeretetét, az állhatatos
ságot az erény mellett, a vágyat a 
szent hely, az Istenháza, a templom 
után, csak az az anya olthatja gyer
meke szívébe, aki otthon családi 
szentélyében buzgó éneklés és imád
kozás által szolgai az Urnák, aki a 
tiszta erkölcsben példányképül szol
gálhat, s aki maga is vallja nemcsak 
szóval, de tettel is: „Uram szeretem 
a te házadban való lakásomat és a 
te dicsőséged hajlékának helyét, mert 
jobb én nékem egy nap a te pitva- 
ridban, mintsem másutt ezer.“

Mikor még én gyermek, később 
felserdült hajadon voltam, az én drága 
jó szüleim egy igen szép szokást 
gyakoroltak családi körünkben. — 
Minden vasárnap és ünnepnap elő
estéjén összegyülekeztünk a nagy 
ebédlő asztal körül. Nagy asztal kel
lett, mert 12-en ültük azt körül. — 
Őszfürtü nagyanyám, a munkában 
soha el nem táradó jó édesatyám, a 
mi éltünknek őrzőangyala az én ál
dott lelkű jó anyám és kilenc kisebb, 
nagyobb testvér.

Jó atyám elővette a bibliát. Nem 
szégveltük a Krisztus evangéliumát. 
Ő olvasta és mi áhítattal hallgattuk. 
Előkerült az énekeskönyv is s mi 
örömmel, áhítatos szívvel zengtük 
szegény szenvedő anyám után az ő 
kedvenc énekét: „Jövel szent lélek 
Ur Isten“ vagy „Majd ha a halál 
éjében édesdeden szunnyadok.“

Ott szunnyadsz már áldott édes
anyám és én néma könnyel szemem
ben merengek el gyermekkoróm eme 
szép emlékeinél 1. . .
„Megviselt az élet gondja, szenvedése, 
De örökké él szívemben ez órák emléke!“

S emlékezem mily édes nyugalom
mal hajtottuk le fejünket álomra, 
elmondván még előbb egy néhány 
szép imát, mit hol bátyám, hol én 
olvastunk fel a jó öreg: „Szikszay“- 
ból vagy a Székács-féle szép ima
könyvből.

Emlékezem... s mily jól esik vissza
emlékeznem, hogy sokszor, mikor az 
igazak álmát álmodva én már egyik 
oldalamról a másikra fordultam sarog- 
lyás kis ágyamban, mintha álmomban 
hallottam volna, erős férfi hang éne
ket zengett: „Légy csendes szívvel,
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légy békével“ hangzott ki a néma 
éjszakába. — A munka terhét hor
dozó, a kilenc gyermeke jólétéért 
fáradozó édesatyám énekelte ezt a 
szép éneket s bizonyára megnyugo
dott érettünk aggódó szíve s édessé 
lett éji álma.

Óh mondjátok ti keresztyén nők 
és édesanyák, nem volna lehetséges 
ezt az elhagyott szép szokást újból 
meghonosítanunk családi köreinkben? 
— Mennyivel kevesebb panasz hang- 
zanék, mennyivel kevesebb könny 
hullana, ha gyermekeinket ahelyett, 
hogy a maguk szabadjára eresztjük, 
rossz társaságokban időzni hagyjuk, 
magunk köré gyűjtenénk s a házi 
istentiszteleteken is szíveiket nemes- 
bítenénk, lelkeiket művelnénk, erköl
cseiket szelídítenénk s így életüket 
megszentelni törekednénk ?

Oh bizonyára nincs ebben semmi 
lehetetlen. — Csak kényelem szerze
tünkről kell lemondanunk. — Csak 
komolyan kell vennünk azt a szent 
feladatot, melyre a nagy Isten elhívott 
bennünket, mikor anyákká tett. — 
Csak azt nem szabad felejtenünk, 
hogy mindez anyai szíveink féltett 
kincsei gyermekeink földi boldogsá
gáért s égi üdvösségéért történik I 

(Folytatjuk.)

Hullámzó Balaton tetején  . . .
Irta: Fenyves Ede.

A hasznavehetlen, korhadásnak in
dult csónakok, , lélekvesztők évekig 
is ott hevernek a vízparton, vagy a 
nádbozdt közé szorulva, mig lassan- 
kint egészen elernyednek s a szét
váló deszkaroncsokat a hullámverés 
átsodorja a túlsó partra és ott fel
szedik tüzelőnek.

Az elmúlt nyáron történt, hogy T. 
G. református lelkésztestvérünk tizenöt 
éves tanuló fia egy ily veszendőbe 
menő csónakra bukkant. Kedve ke
rekedett rá, hátha a kopott járművet 
még használhatóvá lehetne tenni. 
Milyen gyönyörű mulatság lenne, rajta 
ringatódzani a szelíden hullámzó ha
bok felett.

Nagy titokban hozzáfogott a kita- 
tarozasához; előkerült fűrész, sze- 
kerce, kalapács, néhány marék szeg 
és azután egy hajóács leleményes
ségével kipótolja a hiányosságokat. 
A hézagokat, nyílásokat deszkaszilán
kokkal, kóccal, ronggyal tömködte 
be s így az alkalmatosság úgy a 
mennyire vízállóvá lett. De még igy 
is kétoldalt a felső párkánydeszka 
hiányzott s itt a csónak csak pár
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ujjnyival volt magasabb a vizszint- 
jénél, orra és fara magasabban ál
lott a víz felett.

Úgy ahogy készen volt a rozoga 
jármű egy kis vizi kirándulásra. Egy 
szép napon rá került erre is a sor.

A fiú magával vitte hét éves test
vérkéjét is. Leszaladtak atyjuknak 
nem messze levő szőlőjétől a víz
partra. A közeli réten akadt egy el
vetett petrencerud, ennek segélyével 
kitaszigálták a csónakot a nádasból 
a nyílt vízre s megkezdődött a víg 
csónakázás, de evező és kormány 
nélkül.

Csendesen himbálódzott a csónak 
a nyugodt vizen s a gyermekek egész 
gyönyörtelten engedték át magukat a 
kedves élvezetnek. Ez idő alatt a 
dologról mit sem sejtő apa fent a 
szőlőben foglalatoskodott.

Egy különös játéka a természet
nek, hogy a Balaton vize teljes 
szélcsendben is hirtelen, váratlanul 
hullámzásnak indul. A szeszélyes tó 
nyugodt felszíne háborogni kezd, 
sima tükre fodrozódik, a felborzoló- 
dott taréjos hullámgyürük mind szé
lesebb köröket rajzolnak, a hullám
árkok mélyebbekké válnak, de ekkor 
már a levegő is mozgásban van; 
váltakozó fuvallatok jönnek, a szél
menyasszony táncra perdül s magá
val ragadja az ágaskodó hullámokat. 
Most a kavargó szél irányt vesz, szi- 
lajul kergeti maga előtt az össze
torlódó hullámokat, taszítja egyiket 
a másik fölé. Sivít, zúg, bömböl az 
orkán: itt a félelmetes vihar egész 
borzadályával.

így történt ez most is. A gyer
mekek egy ideig vigan himbálództak, 
egyszerre táncolni kezdett alattuk a 
csónak, de gyermekésszel nem tud
ták felfogni a közelgő veszedelmet. 
A hullámverés egyre fokozódott s 
taszította befelé a gyenge járművet, 
a hajófenék eresztékei tágulni kezdet
tek s beszivárgott a viz a lábuk alatt.

Az eddig bátor hajósok most sze- 
pegni kezdtek, hajójukat a szél elle
nében visszairányítani nem tudták, 
kiugraniok a már mély vízbe nem 
lehetett, a nagyobbik úszással talán 
partra vergődhetett volna, de mi lesz 
akkor a kisebbikkel ? Percről-percre 
fokozódott a vihar, a csónakot ide- 
oda kapkodta a hullám, táncolt, bu
kott előre-hátra a hullámhegyeken, 
völgyeken.

Félelem, kétségbeesés fogta el a 
kicsinyeket. Mi lesz velük? Menthe
tetlenül elvesznek. A vihar teljes ere
jével dühöngött s ők már bent a 
magas vizen hánykolódtak. Nincs
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menekvés számukra, közel az utolsó 
óra.

A gondviselő Isten a végveszély 
idején felébreszti az emberben az 
életösztönt, az önbizalmat, a halál- 
félelemben az azt leküzdő csodaerőt. 
A gyermekek imádkoznak: Uram s 
én Istenem ne hagyj el bennünket! 
De gyermekerővel bár, keményen 
dolgoznak is. Volt velük egy kis 
öntöző kanna. A kisebbik ezzel meri 
a betőduló vizet, egyik tele kannát 
a másik után üríti ki. A nagyobbik, 
hogy támaszt adjon a dülöngő csó
naknak a petrencerudat a kormány
karikába feszíti s szétvetett lábaival 
ad némi egyensúlyt az ingadozó jár
műnek.

Egy darabig győzik. Majd a ki
sebbik megszólal:

— Ja j! fáj a karom, a hátam, 
nem bírom merni tovább a vizet.

A nagyobbik kér, könyörög:
— Merítsd csak édes, merítsd 

drágám; nézd, ha én eleresztem a 
rudat, felborulunk és a vizbe fulla
dunk.

— Jaj, de nagyon nehéz a kanna 
mindig telemerül vízzel, mondja a 
kisebbik.

— Ne merítsd tele, merítsd csak 
félig, de azután gyorsan, sietve ürítsd 
ki a kannát, mert ha csónakunk meg
telik vízzel, akkor elmerülünk.

Dolgoztak szegények a végkimerü
lésig és folyton imádkoztak: Uram, 
Istenem, ne hagyj el minket! Talán 
a rettegésnél is nagyobb volt az igye
kezet a vizmerésben és a rúd feszí
tésében.

Minő hajmeresztő kép. A haragos 
vihar forgatagában küzködő gyenge 
gyermekek, a leselkedő halál torká
ban két feslő életbimbó, az enyészet 
küszöbére vetett két hánykódó vi
rágszál . . .

Ez alatt szőlőmunkások, kik a 
gyermekek veszedelmét észre vették, 
jelentik a dolgot az apának. Rémül
ten futott a vízpartra. Csónak és 
mentőeszközök után kiáltoz. Egy 
sereg ember összeverődik, csónak is 
kerül elő, de nincs vállalkozó, ki a 
vizre bocsátkozni merne. A legbát
rabb halászok is istenkisértésnek 
mondják a vizrebocsátkozást. Beérni 
őket nem lehet, hiábavaló minden 
kísérlet: mig valaki nyomukba ér
hetne, az alatt vagy elvesznek, vagy 
csodamódon partot érnek. Lehetetlen 
és céltalan minden próbálkozás.

A szegény apa kimondhatatlan lelki 
tusát áll ki. Mereven néz a ködbe
vesző messzeségbe, hol gyermekei 
egy törékeny dióhéjon vergődnek a
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háborgó habokkal. Kezeit tördeli, sir, 
imádkozik. A nép némán, könyezve 
áll körülötte, nincs egy biztató hang, 
egy megnyugtató szó, egy vigasztaló 
reménysugár, csak az elnémult fájó 
részvét. Már csak egy kis fekete pont 
látszik a távolban, azután ez is el
tűnik.

Végre a lesújtott apa némileg ösz- 
szeszedi magát s a közeli tihanyi 
révbe siet, a még mindig tomboló 
viharban átmegy a túlsó partra s 
vasúton leutazik a révészek által 
megjelölt vasúti állomásra, amelynek 
tájékán a csónak partra juthatott. 
Itt semmi jelre, semmi nyomra nem 
akad, azt tanácsolják neki, utazzék 
yissza a már elhagyott legközelebbi 
állomásra; a kiindulás pontjából és 
a szél irányából következtetve a hul
lámverés csakis oda verhette ki a 
csónakot.

Éjjel érkezik oda, semmit nem 
tehet hát. A hajnal pirkadása kint 
találja a parton, fel alá jár, keres, 
kutat, kérdezősködik. Egy vasúti őr
től megtud annyit, hogy a vihar 
csillapultával egy kopott csónakot fe
dezett fel a parton, melyet valószínű
leg a vihar hozott oda, de hogy mi
kor, azt nem vette észre s közelé
ben semmi élő lényt nem látott.

Felkeresi a helyet, megnézi a gaz
dátlan csónakot; de azelőtt sohasem 
látta s így nem tudhatta, vájjon eb
ben ültek-e gyermekei. Míg másokkal 
együtt a helyet szemlélgeti, mintha 
Írásjeleket venne észre a homokban 
s az aggodalom és reménység között 
vergődő apa úgy véli, hogy fia ne
vének betűi azok, miket a már rész
ben eltaposott irás mutat.

Visszamegy a vasúti állomásra, 
hátha tudnának ott valamit gyerme
keiről. A nagyobb fiúnál volt mintegy 
két korona aprópénz és ha megsza
badultak a viharból, lehetséges, hogy 
az esti vonattal visszafelé utaztak. 
Épen sok utas lévén, a pénztáros 
nem vehette szemügyre a jegyváltó 
utasokat, de arra emlékszik, hogy 
egy fiúnak adott ki egy egész és fél 
jegyet, de hogy melyik állomásra, 
azt már nem tudja s a visszamaradt 
féljegyet is kiadta valami utasnak.

Még mindig leverten, de némi hal
vány reménységgel tér az apa haza
felé s amint a tihanyi révpart felé 
közeledik, hát csak látja elébe sietni 
eltűnt gyermekeit.

Ki Írhatná le e percben a szülői 
kebel érzelmeinek hullámzását. Bi
zony a szeretet, a kifejezhetlen öröm 
s az Istent dicsérő hála emelkedett 
a boszuság és szigorú harag fölé s
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melegen, örömkönnyek közt öleli keb
lére gyermekeit a rettenetes, szivet- 
tépő aggodalmakat átszenvedett apa.

A kisebbik kezében most is ott 
volt a kis öntözőkanna, szabadulásuk
nak egyetlen eszköze, ha ez nincs 
velük, bizonyára hült tetemükre talált 
volna az apa az elernyedt, rozoga 
csónak mellett, talán épen azon a 
helyen, hova a nagyobb fiú egy nád
szállal nevét karcolta a homokba.

A kis kannát azóta mint megbe
csült családi ereklyét őrzik és az em
lékeztet mindeneket a házban, hogy 
a gyermeki meggondolatlanságból 
származott é'etveszedelemben a gond
viselő Isten elküldi védőangyalát s 
az megőrzi azokat, kik a halál ár
nyékába jutottak.

Hasonló eset. Négy fiatal ember: 
két tanító, egy gazdasági tisztviselő 
s egy tizenhétéves tanuló csónakon 
kirándulásra mennek. Életvidámság, 
bátorság szivükben, erő, ügyesség 
karjaikban.

A legszebb verőfény mosolyog a 
délutáni órákban; felséges mulatság 
ilyenkor a hűsítő párát lehelő vizen 
kalandozni.

A tó felett még ragyog a nap 
aranysugára, de északon, a Bakony 
felől sötét, nehéz fellegek tornyosul
nak. Ügyet sem vetnek rá. Csaknem 
bent a víz közepe táján járnak, mi
kor a hirtelen rohanó szél paskolni 
kezdi a tó felületét s a csónak jobbra 
s balra inog a felszántott hullám
barázdákon.

Emberül meg kell markolni a kor
mányt és az evezőket, hogy meg- 
küzdhessenek a hullámokkal. Megered 
a zápor s zuhogva hull alá a sötét 
felhőkből, cikázó villámok sisteregve 
csapódnak le a habokba s alkonyi 
sötétség borul a vízre, csak a hullá
mok habzó taréja csillog ezüstfehér 
fényében. Fenséges, félelmetes szép
ségben tombolnak a megbőszült ele
mek : fent a dühöngő orkán, lent a 
fenékig felkorbácsolt tenger.

Az utasok megfeszített izmokkal 
visszafelé irányítják a csónakot s 
egy erős hullámcsapás leüti a kor
mánydeszkát rúdjáról s ' a csónak 
megperdül maga körül az örvényen.

Az eddig élcelődő s a viharral 
szinte kedvteléssel packázó hajósok 
most megszeppennek. Kormány nél
kül, pusztán a két evezővel nem 
tudnak megküzdeni a dühöngő ha
bokkal s a csónak cél és irány nél
kül hányódik a víz hátán. Az eve
zősök a kemény munkában kimerül
nek, felváltják hát egymást. A vihar 
mind szilajabbá lesz, a hajósok bá-



torsága elfogyott, kitartásuk lohadó- 
ban, már Istenre bízzák sorsukat. 
Lehányják felső ruháikat, hogy ha kell, 
úszva próbálják a menekvést, ki is 
szemelték, hogy ki hol kapaszkodjék 
meg, ha a csónak felborul.

Kétségbeesésük egyre fokozódik. 
Mint könnyű labdát dobálják a hul
lámok a csónakot ide-oda, minden 
hajóstudomány kudarcot vall, minden 
izomerő hiábavaló ; az evezőkkel már 
nem hajtják a csónakot, csak a hul
lámcsapások erejét próbálják velük 
enyhíteni, felső testükkel előre-hátra, 
jobbra-balra hajladoznak, valóságos 
tornagyakorlatokat végeznek, hogy a 
csónak súlypontjából ki ne billenjen.

Mikor halálfélelmükben már egy
mástól is búcsúznának, valamelyi
küknek egy ötlete támadt. A csónak- 
padon hevert egy elernyedt lópokróc, 
hogy mikor és miért került a csó
nakba, senkisem tudta. Ezt kellene 
vitorla módjára kifeszíteni s akkor a 

f  csónak nyugodtabban siklanék tova 
a hullámokon.

Valamelyikük zsebéből egy darab 
t zsineg is került elő. Ezzel a pokróc 

egyik .sarkát az evezőrúd végéhez 
kötözik, azután merőlegesen felállít
ják, az ülődeszkához feszítik, majd 
a pokróc két másik sarkát lábaikkal 
a párkánydeszkához nyomják s ké
szen van a vitorla.

Mindez pár pillanat műve: a szél 
megkapaskodik a hevenyészett vitor
lában s irányt ád a csónaknak ; most 
már a másik evező kormány gyanánt 
szolgál s gyors iramban szalad a 
csónak; nem telik bele egy fél óra 

. és szerencsésen kikötnek a Uüsó 
parton.

Esz, erő, ügyesség cserben hagy
nak bennünket s a veszély utolsó 
percében segítségünkre jön a gond
viselés csodaszerű oltalmával. Négy 
emberélet már-már elmerül a mélysé
ges hullámsírba s az elnyűtt pokróc 
és az arasznyi zsineg mintha ez al
kalomra lett volna előkészítve, meg
menti életüket. Máskor a szemétre 
való limlom, most a veszély pillana
tában értékesebb milliókat érő kincs
nél. Nem Isten újjá mutatott-e rá 
ezekre ?

Az Urnák útja kinyomozhatlánok, 
tanácsai megfoghatatlanok.

„Az Ur gondot visel,
Bár az ég dörgéssel,
Villámmal rettent,
Bár rám tör vész s halál,
Az Úr mellettem áll,
Hatalma megment.
Velem van a viharban,
Elsimulnak a zord. habok 
S buzgón hálát adok.“
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H eródes.
Szólt a felbűszült Heródes:
„öljétek meg az új királyt!“
Futva siet a szolgahad,
Sok gyermeket kardélre hányt.
Csak egy maradt meg életben,
De Ő nincs már Bethlehemben.

# **
Sírnak a bús anyák,
Temetésre mennek,
Megásva a sok sír 
Szegény kisdedeknek.
Nem is tudták miért,
Halált szenvedtenek,
Mint letépett bimbók 
Mennyben leltek helyet.
Csak egy maradt meg életben,
De Ő nincs már Bethlehemben.

* **
Meghalt Ő is, gyászkereszten, 
Millióknak bűneiért;
Szidalmazó elleniért,
Ott is esd még bocsánatért.
De nem maradt a sírban lent, 
Örökéletre mennybe ment.

Hajas Kálmán
büki tanító .

Hogyan ünnepük a tamul k eresz
tyének karácsony ünnepét.
Ha mi misszionáriusok a pogányok- 

hoz megyünk, így szólunk hozzájuk: 
„Azért jöttünk, hogy tőletek valamit 
elvigyünk és jobbat adjunk helyette, 
a keresztyénséget a pogányság helyett, 
az igaz Istent a bálványok helyett, 
Krisztusnak kegyelmét a démonoktól 
való félelem helyett.“ És így folytat
hatjuk tovább: „keresztyén ünnepe
ket pogány ünnepek helyett.“ Ünne
pet ülnek az egész világon, de Dél
indiai tamuljai, kik között működünk, 
különösen ünnepkedvelő nép. Pogány 
ünnepeik pompája párját ritkítja az 
egész világon és a jámbor hindu a 
legmagasztosabbat látja abban, ami 
szemét elbájolja, szivének megnyug
vást nyújt. Bámulatot kelt, amit a 
hindu bálványaiért tesz és mégis hasz
talan és semmis istentisztelet ez, mert 
épp ezen az ünnepen, melyen Isten
nek akarnak szolgálni, ünnepli a test 
győzedelmét.

A hindu, ki keresztyén kíván lenni, 
ünnepeivel is kell hogy szakítson. De 
Istennek legyen hála, mi keresztyének 
mégis kárpótlást nyújthatunk nekik.

A keresztyénség, mely azzal az 
örömhírrel lép föl, hogy minden em
bernek örömet hozzon, nem ünnep
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és öröm nélkül való; inkább igaz 
örömhöz segíti az embert és a keresz
tyén ünnepek a dicsőítés és hála 
napjai Istennek a Jézus Krisztusban 
való kegyelmi bizonyságáért. Ha tehát 
a hindu a keresztyénséget megked
velte, elvárható, hogy a keresztyén 
ünnepeket is megkedvelje. Istennek 
hála, Indiában nemcsak egyes meg- 
térítetteink vannak, hanem egész 
gyülekezeteink is, melyek hosszú 
fennállásra tekintenek vissza, melyek
nek a keresztyénség már egész termé
szetes valami. Nekik már a keresztyén 
ünnepek sem idegenek, kedvelik és 
ünnepük, többnyire saját módjuk sze
rint. A misszionáriusnak már nem 
szükséges magyarázgatni, a keresz
tyének már elsajátították ezen ünne
peket, amennyiben nemzeti színezetet 
adtak nekik. Ez csak örömünkre le
het nekünk misszionáriusoknak, mert 
mennél inkább válnak a keresztyén 
ünnepek népünnepekké, annál erőseb
ben gyökeredznek meg a népben.

Be akarom mutatni a következők
ben, hogy ünnepük tamul keresztyé- 
neink a karácsonyt. Mint Németor
szágban, úgy Indiában is a karácsony 
ünnepe az, melyet leginkább ünne
pelnek és ezért — legalább a nagyobb 
helységekben — a pogányok előtt 
sem ismeretlen.

Szép számú keresztyéneinknek a ka
rácsony ünnepe, épp úgy mint Német
országban. családi ünnep, amelyre 
összegyűlnek. A missziói állomásokon 
lévő iskolás gyerekek, ha lehetséges, 
haza utaznak, hogy szüleikkel és test
véreikkel együtt ünnepelhessenek. Az 
indusok éppen úgy szeretnek utazni, 
mint a németek és karácsonykor zsú
folásig felnek meg a gőzöskocsik. 
Hogy ünnepük karácsony ünnepét 
otthon ? Hát nagy ajándékokat nem 
ismernek a tanulók. Ahhoz ők sok
kal egyszerűbben vannak nevelve. 
Azt a nagy fényűzést, melyet kará
csonykor a mi asztalunkon találunk, 
ők nem ismerik, de nem is kell nekik. 
Azért az ajándék mégsem hiányzik. 
Rendes körülmények között a házi
atya feleségének és gyerekeinek vesz 
új ruhát, de cselédeiről sem feledke
zik meg, ha ugyan van neki. Ezt a 
szokást nem az európaiak honosítot
ták meg náluk; mert ugyan ezt teszik 
a hindúk januárban a nagy pongkel- 
ünnepen. A keresztyének a pongkel- 
ünnepeket természetesen nem ünnep
ük velük, de ezen szokást átvitték a 
nagy ünnepjükbe.

Karácsonykor sütnek is, de nem 
mákos kalácsot, hanem csak olyasfélét, 
aminek a tamul szív örülni tud: olajos
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kalácsot, erős, ropogós perecet és 
nagyon édes süteményt, — ez termé
szetesen nem felel meg a mi Ízlé
sünknek és mégis csupán keresztyén, 
felebaráti szeretetből és udvariasság
ból el kell fogadni azt, amit tőlük 
ajándékul kapunk. Mi csak megkós
toljuk és a maradékot a szolgák kap
ják, akiknek ez ünnepi lakoma A 
karácsonyfát nem ismerik tamuljaink. 
Eljönnek ugyan az iskolába, ha a 
misszionárius az ajándékokat kiosztja 
köztük, prülnek a sok gyertyafénynek, 
hanem hogy ők állítsanak fel egyet 
— ahhoz nem elég költői lelkületűek, 
hisz nem is illenék gyéren lakott há
zukba! •— Elvégre is honnan vegyék 
azt a sok casuarinost, melyet Indiában 
fenyőfa helyett használnak? Tehát a 
tamulok fa nélkül ünnepük a kará
csonyt, hasonlókép hó és jég nélkül 
is. De ez így is jól van. Mindennek 
ellenére mégis fölékesítik házaikat, 
mely abban áll, hogy újra meszelik 
falaikat, ami Indiában nem sokba 
kerül és az asszonyok egy nappal 
az ünnep előtt bemázolják a padlót. 
Ahol fiúk és leányok vannak a ház
nál. kiknek idejük van, meg ügyesek 
is hozzá, hogy ollóval és késsel bán
janak, ott szép papirlancokkal és bib
liai mondatokkal díszítik a veranda 
oszlopait.

De mindent, amit egy szegényebb 
ember nélkülözni kénytelen otthon, 
azt az Isten házában kívánja pótolni. 
És ez szép vonás tamuljainkban, 
hogy ennyire törődnek templomuk
kal. Karácsony estéjén az Úrvacso
rájánál senki sem hiányzik. De érde
mes is ilyenkor a templomba el
menni ! Hisz szorgalmas kezük egész 
nap dolgozott egy öregebb vezetése 
alatt, hogy megadják a templomnak 
a karácsony ünnepi formát.

Es mennyire módjukban van az 
indusoknak, hogy ezt megtegyék 1

j  Vannak ott örökzöld, hatalmas levelű j  
I  sudár banánfák, tarka-barka pálmale- 
I velek, sötét lombu, tűzvörös virágú j 

hybiskus cserjék I Némelykor egészen ; 
j  el voltam ragadtatva, ha Schialiban ! 

levő templomunkban ezen remek, 
művészies díszítést láttam, min- I 
den csak úgy ragyogott az ezernyi 
gyertyafénytől. Igen, ilyen karácsony I 
Éz mélyen vésődik a nép leikébe. 
Ez az ünnep számukra nélkülözhe
tetlen.

És e csinos templomban, kedves 
gyülekezet van. A gyerekek majdnem 
mindnyájan fehérbe vannak öltözve, 
ma este mind vakító fehérek; ellen
ben az asszonyok és lányok a leg
tarkább színű ruhákat öltik magukra. 
Ruházatuk egy nagy darab színes 
kelméből áll, melynek széles alsó 
szegélye rendesen aranyszálakkal van 
átszőve. A hozzá nem értőnek fo
galma sincs, hogy némelykor mek- 

| kora kinccsel ér föl egy ily ruha. 
Még a legszegényebb páriaözvegyek 
és asszonyok is megjelennek ma. Az 
a ruha van rajtuk, melyet egynéhány 
órával ezelőtt a misszionáriusuktól 
kaptak ajándékba. Itthoni pártolóik 
adták össze rá a pénzt. Óh ha lát
nák e szegények örömét I Még az j  
iskolásgyerekek is örvendeznek a kis 
szoknyácskának vagy kabátkának, 
amit a nagy missziói ládából a ka
rácsonyasztalra raktak. Hálát mon
dunk mindazon jóltevőknek, akik el j  
nem fáradnak jót cselekedni.

Ily öröm uralkodik az Isten házá- j 
bán, és vidáman hangzanak el ezen | 
régi egyházi énekeink idegen nyel- | 
ven: „Hívek jertek“, „Mennyből jö
vök most hozzátok.“ Meg vannak 
majdnem mind az ismeretes karácso
nyi énekeink e nyelven és a tanulók 
szívesen éneklik azokat, ámbár sze
retik a saját dallamukat is belevegyí
teni amelynek oly különös hangzása

van. Ily örvendetes napon a gyüle
kezetnek a nagy örömről prédikálni, 
mely minden népnek öröme, a misz- 
szionáriusnak nem esik nehezére; 
ilyenkor a maga gondjairól megfeled
kezik, nem gondol csalódásokra és 
sikertelenségekre, hanem teljesen és 
egyedül az evangeüomi örömhirdetést 
tartja szem előtt.

De nemcsak a nagy templomban 
a misszióállomáson, hanem a szerény 
kis falusi kápolnában is ünnepli a 
gyülekezet a karácsonyt. Itt nem jár 
annyi pompával, de azért nem is hi
ányzik teljesen és a vallasoktató, ki 
az istentiszteletet tartja, szakít magá
nak annyi fáradtságot, hogy a sze
gény keresztyéneknek a karácsonyi 
ünnep jelentőségét megvilágítsa.

Látjuk tehát, hogy a karácsony 
ünnepe keresztyéneinknek, szegény
nek, gazdagnak egyaránt kedves és 
becses. Bár meghozta volna az ezidei 
ünnep is a maga áldását, azt t. i. hogy 
mennél hívebben ragaszkodnának az 
Idvezítőhöz, ki értük emberré lett. 
E hit hassa át a messzefekvő pogá- 
nyok szívét is, hogy hagyják el bál
ványünnepeiket és keresztyéneinkkel 
ahhoz imádkozzanak, ki karácsony
kor minékünk megszületett! . . . "  
Handmann misszionárius után szabadon: 

Hajék Hermin.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a leotőüt) kincs, De isten nem lel Hajlékot.
Január 7. vasárnap, Ezsajás 26, 4.

„ 8. hétfő, Gálái 6, 2.
„ 9. kedd, Zsolt. 138, 6.
„ 10. szerda, Luk. 12, 29.
„ 11. csütörtök, 13, 6—7.
„ 12. péntek, Luk. 2, 49.
„ 13. szombat, Rom. 1. 6, 19.

Az egyház köréből.
Halálozás. Az ó esztendő vége súlyos 

gyászt hozott az ösküi gyülekezetre 
s annak meghitt lelkész-családjára. 
A gyülekezet lelkésze, Zsakó János 
december 28-án 57-ik életévében rö
vid szenvedés után elhunyt. December 
hó 30-án temették nagy részvét mellett.

Súlyos csapást küldött a jó Isten 
Zábrák Dénes soproni lelkészre, a pro
testáns irodalom ismertnevü, jeles mun
kására. A halál elszakította családjától 
hű hitvesét, a gyöngéd lelkű édesanyát, 
Zábrák Dénesné, Odor Vilmát.

A vigasztalás Istene adjon békes
séget 's a"' súlyosan^ meglátogatott lel- 
keknek!

Karácsonyfa ünnepélyek. A szeretet 
ünnepét majdnem minden evang. gyü
lekezet nagy melegséggel és benső- 
séggel ülte meg. Különösen a nőegye
sületek buzgólkodtak, hogy a szeretet 
ünnepét felejthetetlenné tegyék a sze
gényeknek és a szegénysorsú iskolás
gyermekeknek. Buzdításul itt közöljük 
a beérkezett tudósításokat:
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A bokodi ev. nőegylet a gyermekek és 
gyülekezeti szegények javára az idén is tar
tott karácsonyfa ünnepélyt, amelyen minden 
iskolás gyermek kapott egy-egy rajzfüzetet, 
süteményt és gyümölcsöt. Szegény gyerme
kek és felnőttek húszán kaptak egész öltözőt, 
vagy egyes ruhadarabot és 16 család kenye
ret és kalácsot. De nyilvánosan csak a gyer
mekek kapták meg részüket, a szegényeknek, 
hogy senkit az adomány meg ne szégyenitsen, 
külön osztotta ki a nőegylet, amely ezenkívül 
egy szegény gyermeknek gyógyittatási költ
ségéből is magára vállalt 24 K  80 fillért.

A gyülekezetnek egyes tagjai pedig kará
csonyi adomány címén 186 koronát adtak 
Isten dicsőségére.

A czelldömölki nőegylet szép kis vallá
sos estélyt rendezett dec. 17.-én, délután, mely
nek műsora a következő volt:

1. Iskolás gyermekek éneke Szórády Dénes 
tanító vezetésével.

2. Kiss Juliska Lampérth Géza „Jézus“ 
cimü költeményét szavalta.

3. Felolvasást tartott Nagy István segéd
lelkész Tompa Mihályiéi, a kiváló költőről.

4 Ludván Sándor tanító szólót énekelt 
harmonium kiséret mellett.

5. Somogyi Lajos, Aranynak: A „hamis 
tanú“ című költeményét szavalta.

6. Négy szólamú ének után Nagy Sándor 
lelkész imája zárta be a műsort.

Azután következett az iskolásgyermekeknek 
részben meleg téli ruhával való megajándé
kozása, részben pedig apró karácsonyi nya
lánkságok kiosztása

A pórládonyi és berektompaházl nő-
egylétek is díszes karácsonyfát állították fel 
az iskola termében. A tanulók versei s kará
csonyi énekei után 120 hasznos könyvet s 
egyéb ajándékot osztottak ki a gyermekek 
között. Az ünnepséget Kovács cs Jenő taní
tónak a tanulókhoz, a szülőkhöz s a gyer
mekbarátokhoz intézett megható beszéde fe
jezte be.

A körmendi ev. nőegyesület szintén 
megtartotta rendes karácsonytaünnepét. 20 
gyermek kapott meleg téli ruhát, minden 
gyermek vallásos füzetet, írószert, 15-en ju
talomkönyvet. Ugyanekkor osztotta ki a lel
kész a gyülekezeti szegények közt a kará
csonyi ajándékot. Minden szegény 12 kor.-t 
kapott.

Lelkészválasztás. Az árván maradt 
lajoskomáromi (Veszprém m.) gyüle
kezet december 17-én tartotta meg 
lelkészválasztó közgyűlését, melyen 
a hivek bizodalma Dörmer Frigyes 
szárazdi lelkészt választotta meg. 
Az Isten áldása nyugodjék meg a 
gyülekezet és az elhívott lelkész szö
vetségkötésén 1

Áldozatkészség. A paksi ev. egy
házközség ez évben új harangokat 
vett, melyeknek beszerzési költsé
geihez egy házaspár: Hoffmann
Gáspár és neje Holfmann Erzsébet 
2000 kor. önkéntes adománnyal já- 
rúlt. Ezen szép tett dicséretre nem 
szorul. A kegyes adakozók ezen 
nagylelkű adomány által a legszebb 
emléket emelték magoknak s nevü
ket hálás emlékezetében megőrzi a 
gyülekezet.

Karácsonyi jótékonyság. A kará
csonyi szent öröm egyesek lelkét is
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megérintette. Előkelő családok, nagy 
vagyonok birtokosai siettek a szegé
nyek felsegélyezésére ezen a napon. 
Egy ilyen kedves ünnepély folyt le 
Pazdicson (Zemplén megye) egy régi, 
ősi kastélyban. A község áldott lelkű 
úrasszonya, özv. Nauendorf Henrikné, 
Szirmay Izabella ez évben is egybe- 
gyűjtötte az iskolásgyermekeket. — 
Karácsonyi dalok éneklése után 21 
gyermek ruhát, 22 vallásos és erkölcsi 
tartalmú képeskönyvet kapott. Jutott 
sütemény, dió, mogyoró is minden
kinek. Az írás szava jut eszünkbe: 
„valamit eggyel tesztek az én kicsi
nyeim közül, én velem magammal 
teszitek“ . .  .

Templomi hangverseny. A nyíregy
házi templomegyesület január 6-án 
délután templomi hangversenyt ren
dez. A hangversenyen Antalffy Zsiross 
Dezső orgohaművész és Füredi Sámuel 
gordonkaművész szerepelnek.

Ifjúsági lap. Nagy érdeke úgy egy
házi mint polgári társadalmunknak, 
hogy a serdülő, főleg a tanuló mind
két nembeli ifjak komoly, hazafias és 
a merev dogmatizmustól ment bibliai 
vallásos szellemben növekedjenek. Ezt 
a célt szolgálja immár hatodik éve 
a Szövétnek c. ifjúsági lap, amely 
ezenkívül ismeretterjesztő közlemé
nyeivel és szórakoztató cikkeivel is 
közkedveltségnek örvend. A Szövét
nek képekkel illusztrálva havonként 
kétszer jelen meg Papán. Ide küldendő 
(Fazekas-u. 4.) az előfizetés, egész 
évre 3 korona.

itthonról.

A király egészséges. Nagy aggoda
lom röppent el a múlt héten az em
berek leikéről. Hir érkezett arról, hegy 
a király, dacára magas életkorának, — 
legyőzte a betegséget s teljesen egész
ségesen végzi munkáit. Héderváry 
miniszterelnök is kihallgatáson jelent 
meg nála s üdvözölte az új esztendő 
küszöbén, valamint szerencsés fel
gyógyulása alkalmával.

Az aradi vértanuk sírja. Az aradi 
vértanuk sírjainak kutatását ismét el
kezdik. Ez alkalommal a hadi levéltár 
főnöke kijelentette, hogy a király 
egyenes parancsára átvizsgálták a le
véltárt, de semmi olyan adatot sem 
találtak, mely a kivégzés helyét meg
jelölné.

Vasúti szerencsétlenség. Karácsony 
éjszakáján borzalmas vasúti szeren
csétlenség történt a tatatóvárosi pálya
udvaron. Az egyik érkező tehervonat 
vezetője nem vette észre, hogy a jelző
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tilosra van állítva s teljes erővel bele
szaladt egy másik tehervonatba. Ket
ten meghaltak, tizenketten pedig sú
lyosan megsebesültek. A kár félmillió 
korona.

Hány ügyvéd van Magyarországon ?
Az elmúlt évben Magyarországon az 
ügyvédek száma 800-zal gyarapodott. 
Az ügyvédek száma ez idő szerint 
meghaladja a 7200-at. Az 1910. év 
végén 6400 volt a számuk. Magyar- 
országon 1800-zal több ügyvéd van, 
mint Ausztriában.

A posta karácsonyi forgalma. Az 
idei karácsonyi postaforgalmat a fő
városi postahivatalok ismét simán 
bonyolították le. December 18-ától 
25-éig bezáróan föladtak Budapesten 
239.269 és kézbesítettek 190.497 drb. 
csomagot. A kézbesitő osztály leg
forgalmasabb napja december 23 ika 
volt, a mely napon 34.962 drb. cso
magot, 2290 pénzeslevelet 5,670.204 
korona értékben és 24,046 darab 
postautalványt 855,857 korona érték
ben kézbesített a címzetteknek.

Az ország dolgáról.

A képviselöház szünete következ
tében a politikai életnek csak a párt
vezéreknek az újságokban megjelent 
cikkei és újévi nyilatkozatai adnak 
élénkséget. Sok jót nem igen olvas
hatunk ki belőlük. Nagyon valószínű, 
hogy az obstrukció csakhamar ismét 
feltámad s uj harcok kezdődnek a 
parlamentban.

A delegáció is összeült Bécsben s 
annak elnökéül evangélikus egyházunk 
egyik vezetőemberét, báró Láng Lajost 
választották meg. A gyűlésen fel
szólalt az uj hadügyminiszter is, ki 
sötét képet festett az osztrák-magyar 
hadseregről. Azt mondotta, hogy a 
most követelt nagy áldozatot a jövő
ben még fokozni kell. A hadügy
miniszter beszéde nagy elégedetlen
séget keltett, úgy hogy még a kor
mánypártiak is élesen támadták. Azt 
is mondják, hogy a miniszter ha
marosan megbukik.

A karácsonyi szünet után a kép
viselőház folytatja a költségvetés 
tárgyalását és azután csupán a kisebb 
jelentőségű, de sürgős nemzetközi 
szerződéseket intézi el, ami alig egy
két napot vesz igénybe. Azután mind
járt a védőerő reformok tárgyalását 
folytatja a képviselőház.

Beszélő számok. A kormány most 
adta ki egy vaskos kötetben Magyar- 
ország mostani helyzetére vonatkozó 
jelentését. Általában megelégedéssel
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olvashatjuk annak adatait. Megtudjuk 
belőle, hogy tiz esztendő alatt 1 millió 
631 ezer emberrel növekedett orszá
gunk lakossága. De vannak szomorú 
számok is! 1910-ben 742.899 gyermek 
született; 33 ezerrel kevesebb, mint 
1909 ben. Meghalt 490.689 ember; 
36 ezerrel kevesebb, mint 1909-ben. 
A tüdővész most is borzasztóan pusz
tít. Ebben az évben is 72.423 áldo
zatot követelt. A kivándorlók száma 
96.324; 17 ezerrel kevesebb, mint az 
elmúlt évben. A kivándorlók közül 
24.722 ember tért vissza Magyaror
szágba. A kivándorlás és tüdővész 
még most is annyi áldozatot kíván, 
mintha a mohácsi vész minden év
ben hatszor dúlná végig az országot. 
Beszélő számok ezek, tanuljunk be
lőlük !

A nagyvilágból.

A háború még mindig váltakozó 
szerencsével folyik, de azért mégis 
az olasz győzelmek lépnek előtérbe. 
Ezzel együtt a törököknél is múlik 
a harci kedv. Mindinkább békésebb 
irányzat kezd uralkodni. A török már 
hajlandó lenne elfogadható békejavas
latokról tárgyalni. Ennek pedig fő

oka, hogy a harcosok létszáma Tri- 
poliszban nagyon leapadt, egyidejűleg 
elfogyott a török pénzkészlet. Amel
lett belső zavarok kitörésétől félnek.

A villámos drót áldozatai. Rámá
ból jelentik nekünk: Borzasztó sze
rencsétlenség történt Olaszországban 

| egy elmebajos intézetben. A vihar 
ledöntött több elektromos oszlopot. 
Két elmebajos ember éppen a kert- 

j  ben sétált s föl akarta emelni a dró- 
I tot. Mind a ketten nyomban meghal- 
j tak. Három másik elmebajos odasie- 
j tett, ezek is hozzáértek a dróthoz s 

azonnal meghaltak. Az intézet igaz
gatója azt hitte, hogy az elmebajo- 

I  sok verekedtek s odasietett, hogy 
szétválassza őket. Eközben ő is meg
érintette á drótot és meghalt. Két 
betegápoló súlyos égett sebet kapott. 
A szerencsétlenség alig egy-két perc 
alatt történt.

Szerecsenek fölkelése. Kongóban 
az Uelle-vidéken háromezer néger 
fegyvert fogott az európaiak ellen. A 
kormány kétezer katonát küldött a 
fölkelők ellen.

Hajókatasztrófa. Kiosz hajó a bisz- 
kájai öbölben zátonyra került és el
merült. A hajón lévő harminc ember 
közül csak ketten tudtak megmenekülni.

Vasúti katasztrófa. Tildare (Texas) 
mellett két személyvonat teljes erő
vel nekirohant egymásnak. Irtózatos 
volt a pusztulás. A kocsik pozdor- 
jává törtek. Negyven sebesültet húz
tak ki a romok alól. Alaposnak lát
szik az a föltevés, hogy vasúti rab
lók állították át a váltót s ők idéz
ték elő a két személyvonat össze
ütközését, hogy a katasztrófa után 
rabolhassanak.

A H arangszó perselye.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 377 K 
74 f. Újabban adakozott: Győri ev. 
gyülekezet 25 K, Schmidt Viktor 
Zalaegerszeg 5 K. összesen 407 K 
74 f. — A jókedvű adakozót szereti 
az Isten!

G A B O N A Á R A K .

Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1912. év, január hó 11-én.

Búza 22.30, Rozs 19.20, Árpa 19.—, Zab 
19 20. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

t Protestáns gyülekezetek és iskolák ?

rendeljék meg
iskolai- és gyülekezeti könyvtárak

számára a

„Pro t .  Csa lád  é s  I skola“ könyveit .
Mindenki megtalálja benn a magáét 
Minden kötet irodalmi értékű alkotás. 

Ajándék- és jutalomkönyveknek különösen alkalmas. 
I. évfolyam:

Gyermekeknek:
1. P ósa  L ajos: A rany lig e t (Vers.)
2. D lngha Béla: Hol volt, hol nem  

volt. . . (Mesék.)
3. A lbert J ó z s e f :  Túl az Óperen

c iá s . (Mesék.)
Ifjúságnak és felnőtteknek is:
4. H am vas J ó z s e f : M esés tö rté 

ne tek . (Elbeszélések.)
5. Gyurátz Ferenc : H ősök kora. 

(E lbeszélések.)
6. B orsos István : A gályarabok  

tö rténe te .

7. Dr. Masznylk Endre: K épek az 
ókori k é r. egyház történetéből.

8. Gagyhy D énes: M ária nővér. 
(K isregény.)

9. Babay Kálmán : Nádfödeles 
házak alatt. (E lbeszélések.)

10. S trá n e r  Vilmos : A b ib lia  az 
é le t könyve. (Ism eretterjesztő.)

11. F arkas M lhályné: Történetek  
az életből. (Elbeszélések.)

12. Kapl B é la : A boldogság
könyve. (Jellom képző m unka.)

Egy évfolyam 12 korona.
Egy kötet vászonkötésben 1-20 K, díszkötésben 1*80 K.

(Postaköltség 20 fillér.)
Gyülekezeteknek az évfolyamot megtekintésre meokülíi a kiaflútiivatal.

Szerkesztő : K iadó :
Kapi Béla ev. lelkész W e l l i s c h  Bé l a

Körmend. Szentgotthárd.

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatoít 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

Turbinák. 
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A 1*1* &  & O  & sr É E» I- A P.
A „Luther T ársaság“ hivatalos lapja.

Megjelenik novembertől lebrnárlg minden vasárnap, márcinstöl októberlo minden második vasárnap. 
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 

Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.
Előfizetés! á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg

keresések  a szerkesztőség  c ím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők . Előfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tan ító  is.

Naplómból
Lipcse, 1911. május.

Berregő, zakatoló gép előtt állok. 
Azt mondják, embert eszik! Azt 
mondják, hogy ez kineveti, megelőzi 
még a gyors léptekkel előrehaladó 
technikának merész röptű gépmada
rát i s ; azt mondják, ez egyszerre 
40—50 esztendő emlékén száguld 
végig s amit a föld, — a biztos 
kezű természet — hosszú éveken 
keresztül oly lassan, oly hátborzon
gató módon végez, ez pár pillanat 
alatt gyorsan, tökéletesen és tisztán 
végzi el.

Gép, mely sohasem termel, csak 
fogyaszt. Nemcsak kőszenet.. .  1 Azt 
is ! Hanem hozzá még az Isten szent 
keze által alkotott, általunk a terem
tés remekének tartott emberi testet, 
azután meg mennyi célt, számítást, 
vágyat, óhajt ?!. . .

De hát vájjon mi ez ?
Sokat olvastam a halotthamvasz- 

tásról; sokat hallottam magasztalni 
is, ócsárolni is, azért hát, hogy itt 
az őshazájában, Németországban já
rok, megnézem, vájjon rászolgált-e 
arra a sok-sok dicséretre, melyet ide
haza néha olvashatni róla, vagy 
csakugyan olyan megvetésre méltó, 
m'nt mások mondják ?'!

S éppen szerencsém volt! Hogy a

híres lipcsei „Népcsala-emlék“ köze
lében sétálunk, egyszerre csak hosz- 
szú kocsisor robog el mellettünk, 
mely a közelben levő krematórium 
(halotthamvasztó kemence) felé tart. 
Mi is követjük, — visz bennünket a 
kíváncsiság, vagy m i! Hanem itt fel 
sem tűnik. Egy-egy járókelő odapil
lant a kocsiban ülő szomorú, kisirt 
szemű halottastelekre, azután megy 
dolga után; hívja az élet. . .  a meg
élhetés . . .  a munka!

Pár perc múlva csinos, 40—50 
ember számára készült, ízléssel be
rendezett kápolnában állunk. Előttünk 
a szomorú ravatal, rajta a halál pré
dája, a kiszenvedett ember, egy 19 
éves fiatal munkás élettelen teste. A 
gyászszertartás a szokásos temetés
hez hasonló. Elhangzik a halotti ének, 
mely itt talán még szomorúbban, 
még bánatosabban száll tova, mint 
az isten szabad ege alatt . . .  majd 
rövid beszédet és imát mond a pap, 
aztán kiviszik a koporsót egy mellék
ajtón, ki oda a modern enyészet 
ölére . . .  s pár perc múlva átadja a 
masiniszta az elhunytnak hamvait 
hozzátartozóinak egy erre a célra 
szolgáló hamvvederben, hogy a bá
natos szív efelett sírja ki magát és 
a fájdalom ebben keressen enyhülést, 
feledést. S amint a szomorú gyász
menet hazafelé tart, amint az a nagy

vaskapu tompa dübörgéssel becsapó
dik utánunk — szótlanul, elgondol
kozva haladunk egymás mellett mind
nyájan. Nem tudom, a többiek mit 
gondoltak, csak sejtem. De én haza 
gondoltam. Haza, ide a mi kakukfű- 
vel benőtt, akáccal kerített, megvasalt 
fejfás temetőnkbe, ahol talán épen 
akkor temettek egy övéihez megtért 
vándort. Képzeletben én is ott vol
tam ; ott álltam a nyitott sír előtt s 
még most is hallom a fülembe csa
pódott éneket: „Jer, temessük el a 
testet, melyen a halál erőt vett; De 
.majd a végitéletre, feltámad örök 
életre. lm, ami földből vétetett, vi- 
szontag földdé, porrá lett; De a föld
ből feltámasztja az Ur hatalmas szó
zatja, Jer hagyjuk őt itt aludni Krisz
tus Jézusban nyugodni . . . “ s ha 
akkor hirtelen végrendeletet tehettem 
volna, bizonyosan igy szólna annak 
első pontja: Legutolsó kívánságom 
és leghőbb vágyam, hogy ha magá
hoz szólít végetlen kegyelméből az 
Úr, ne úgy égessék el testemet, ha
nem adják vissza a földnek, amelyből 
vétetett; engedjenek csendes nyugo- 
vást, békés pihenést lenn a hant 
alatt, ahova nem hallik el a világ 
zaja, ahol nem fáj semmi, ahol oly 
szomorúan hajtják le fejüket a virá
gok, amelynek árnyas csendjében oly 
nagy időt befut a képzelet . . .
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Jó darabig szótlanul mentünk egy
más mellett. Szinte sejtettük, hogy 
messze járhat gondolataival mind
egyikünk és sajnáltuk felkölteni egy
mást álmodozásából. De amint újra 
beszélgetni kezdtünk, elég keményen 
megbíráltuk azt a jelenetet, amely 
amellett az emberevő szörnyeteg 
mellett lefolyt: hogy nincs benne 
szív, nincs benne lélek, nincs kegye 
let, nincs vigasztaló, megnyugtató 
érzés, inkább csak ennek a minden
áron, minden téren újítani akaró új 
kornak elhamarkodott ötlete, önző | 
cselekedete, amely azt vallja, hogy a 
holtaknak nincs mit keresniük köz
tünk, élők között, mert veszélyeztetik 
egészségünket; de nincs mit keres 
niök a földben, a mi földünkben sem, 
mert hasznothajtó területeket teme
tőknek lefoglalva, gazdaságilag is 
megkárosítanak bennünket, azért leg
okosabb, legpraktikusabb eljárás, ha 
han uvá égettük őket és egy kis po
hárba jelölünk ki nekik helyet, amely 
a legkisebb helyen is elfér.

De hiszen ez már nem is új do
log 1 Évtizedek óta vitáznak már fe
lette szociológusok, orvosok, higiénis- 
ták. komoly tudós férfiak; ellene és 
mellette halomszámra vannak már az 
érvek.

Az egész kérdés veleje mégis leg
határozottabban így fejezhető k i: 
előnyös-e, kiváuatos-e a holtuknak el
hamvasztása eyészséyügyi, gazdasági 
és vallási szempontból ? (Szándékosan 
tettem utolsónak a vallási szempon
tot, mert a kérdés tárgyalóinak leg
nagyobb része ezzel csak a legvégső 
esetben kíván foglalkozni)

Ami az elsősorban érintett kérdést, 
a közegészségügy kérdését illeti, a 
halotthamvasztas híveinek érvei leg
inkább oda irányulnak, hogy a föld 
gyomrában természetszerűleg beálló 
rothadás következtében felszabaduló 
gázok, áttörve a felettük levő földré
tegen az élők egészségére nagyon 
káros befolyással lehetnek. Hát hi
szen ez igaz 1 De viszont áll az is, 
hogy legkevesebb esetet tudunk arra 
nézve, hogy valaki az innen kisza
baduló gázoktól kapott volna halálos 
betegséget. Veszedelmes a halott az 
élőkre nézve csakis addig az ideig 
lehetne, amíg (tehát a törvény által 
előirt 48 órán belül) el nincs te
metve, hanem egy fedél alatt van az 
élőkkel. — Azután hogy földbe té
tetik és az emészet megkezdi rajta is 
rombo'ó, pusztító munkáját, — ha a 
törvény által előirt módon helyeztetik 
sírba, — szinte ki van zárva a ve
szély. Miért ? Egyszerűen azért, mert

az a földréteg, amely a koporsót a 
levegőtől elzárja, paralizálja, mintegy 
szűrőn ereszti át a felfelé törő gázo
kat. s azokat a bennük levő mérgező 
hatású részekkel együtt leköti.

Más a helyzet akkor, ha nem te- 
mettetik kellő mélységbe a halott és 
így nincs meg felette az a megkíván
ható földréteg, amely elégséges a 
veszedelmes gázok lekötesere.

Ezt a leghíresebb orvostanárok 
nyilatkozatai is megerősítik.

De vájjon az égetés alkalmával 
nem szállnak-e el gázok ?

Hogy itt 80—100 méter magasból, 
a „Népcsata-emlék“ párkányáról, ezt 
a kormos kőszénfüstös nagyvárost 
nézem, a krematórium füstokádó ké
ményén akad meg tekintetem. Va
laki tehát megint enyészik. . .  Vala
kit megint megevett az az emberőrlő 
szörnyeteg. . .  De vájjon csupán kő
szénfüst e az, ami annak kérném én 
kijön ? Nincsenek-e benne az emberi 
test feloszlásának sűrített gázai, kü
lönböző bacillusok, pestisgombák?.. 
Ki tudja? Én azt hiszem, hogy 
vannak 1 Valahol ki kell azoknak 
jönni, füsttel vagy füst nélkül, — 
ami végre is mindegy, mert szét
oszolván a levegőbe, mi beszivjuk 
azokat.

Bevallom, mégis azok iránt visel
tettem idehaza a legnagyobb ellen
szenvvel, akik a halotihamvasztás 
gazdasági előnyeit emlegették. Hogy 
milyen értékes nagy területeket fog
lalnak le a temetők, hogy sokszor 
nem terjeszkedhetik miattuk a város 
és hogy a város közepébe ékelődvén 
be, megakadályozzák a forgalom le
bont olítását is ..  .

Idekünn külföldön azonban meg
változott a nézetem! Már kezdek 
igazat adni azoknak, akik igy be
szélnek, de azért természetesnek ta
lálom azt is, ha valaki községének 
határára tekintve, csudalkozik ezen. 
De vegyük csak figyelembe kérem, 
hogy vannak nagy városok nemcsak 
itt Németországban hanem nálunk 
Magyarországon is, amelyek nem 
hasíthatnak ki határaikból oly köny- 
nyen pár hold területet, mint egy 
kisközség. S azután ha akad is ilyen 
terület tessék elképzelni, hogy a vá
ros egyik széle a másiktól sokszor 
pár kilométernvire van, amiért ilyen 
helyen egy temető nem is elégséges 
vagy ha mégis csak egy volna, úgy 
hosszan, sokszor órákig kellene a 
halottat a városon keresztül vinni, 
ami, különösen járvány idején, való
ban komoly veszélyt rejt magában.

Itt azután ha nem is annyira gaz

dasági előnyért, mint inkább a szük
ség parancsának engedve, miért ne 
alkalmazzuk a ham'vasztást a teme
tés helyett ? Itt nemcsak előnynek, 
de egyenesen szükségszülte köteles
ségnek mondható a krematórium 
felállítása, különösen mikor sem a 
vallásos érzés, sem a jó Ízlés köve
telményeivel nem ellenkezik, legfel
jebb csak szokatlan és idegen. Hoz
zátehetjük azonban hogy csak ná
lunk Magyarországon, sőt már itt 
sem egészen! Anglia, Franciaország, 
Németország, Svájc, Belgium, mar 
rég megbarátkoztak vele, sót mint a 
napokban olvasom, Bázel város ki
mondotta, hogy ezután csakis külön 
kérelemre temetteti el a halottakat, 
egyébbként elhamvasztják őket. Ott 
tehát a hamvasztás, a halottégetés 
lett mindennapivá, a temetés a ritka, 
a különös.

Sőt Budapest is ébred már 1 Elért 
már a nyugaton támadt modern 
áramlat szele idáig és bekopogtatott 
a pesti városháza ablakain; valame
lyik városi tanácsossal azt az indít
ványt tetette, hogy állítson fel a fő
város is egy halotthamvasztó kemen
cét. (Évekkel ezelőtt Pozsonyban tet
tek vele kísérletet.) De ez még csak 
a kezdet kezdete. Hány bizottság 
előtt kell még átmenn e az indítvány
nak és határozatnak, én nem vagyok 
a megmondhatója, de hogy a kö
zönségnek, a társadalom minden ré
tegének érnie kell meg ezen eszmé
re, arról megvagyok győződve.

A keresztyén vallás hitelveinek 
semmi bántódása, a halót, égetés be
hozatalával 1 Inkább csak katholikus 
ellenfeleink fújták fel „vallás elleni 
merényletté“ a dolgot, mert akkor 
nem lehetne a temetőből hazatérő 
lelkekkel, a purgatórium ezerféle ke
serves kínjaival ijesztgetni a naiv lel
keket, egyszerűen azért, mert a porrá, 
hamuvá égett test, képtelen bármi
nemű lidércfény kíséretében megje
lenni.

A feltámadás hite azonban ezáltal 
távolról sincs érintve! Hiszen a lé
lek már a halál beálltával egy időben 
elszállt a testből és helyet talált ama 
jobb hazában, a hátramaradt testre 
nézve pedig egészen mindegy a vég- 
megsemmisulés, az elenyeszés módja 
és mi egyöntetűen valljuk azt, hogy 
amint nincs ember, aki másoknak a 
túlvilági életben üdvöt adhasson, ép- 
úgy nincs olyan sem, aki azt tőlük 
elrabolhatná. Igaz, hogv a szentirás 
testhez köti a feltámadást, de nem 
ahhoz a testhez, amely a földi élet 
bclejeztével a földbe tétetett, hanem



dicsőbb tökéletesebb test az, miként 
Pál apostol mondja a Korin'hitbe
liekhez Írott első levelében (15 43. 44) 
„E vettetik gyalázatos test, feltamasz- 
tatik dicsőséges: elvettetik erőtelen 
test, feltámasztatik hatalmas. így lé
szen a halottak feltámadása is : El
vettetik rothadandó test, feltámaszta
tik rothadatlan.“

Hanem talán ma még nagyon 
is szokatlan és idegen a dolog és a 
legtöbb helyen telesleges is. Hiszen 
— Istennek hála — annyira még 
nem vagyunk földszükében, hogy 
ha ottainktól kellene féltenünk, vagy 
visszahódítanunk ! Hanem a kegyelet 
az a fajdalom közepette is jóleső ér
zés, hogy minél tovább ugyanolyan
nak képzelhessük el elhunyt kedve
seinket, ahogy emlékezetünkbe be
vésődött alakjuk, ahogy köztünk 
jártak, keltek, igen a kegyelet, ez 
meg mindig hangosan tiltakozik ben
nünk a temetés — ha szabad igy 
mondani, — szép szokásának télre 
tevése ellen.

Az idő majd megérleli ezt a kér
dést is 1 Hiszen én is ütközőpontja 
vagyok e kétféle felfogásnak, mert 
úgy vagyok vele, hogyha kimegyek 
a lipcsei, vagy a hallei remek szép 
temetőkbe — ahol oly sok szép 
napot töltöttem — és a sírok, sír
kövek között feltűnik egy-egy hamv
veder, amelyen csupán az elhaltnak 
születési és elhalálozási dátuma áll, 
akkor már inkább megtudok vele ba
rátkozni, akkor már nem találom 
olyan igen különösnek sem.

Csak annak az emberőrlő gépnek 
zúgását ne hallanám sokszor, mikor 
nem tudok elaludni, mert akkor 
mindig megfogadom, hogy ha meg
érem a reggelt, minden ismerősömet, 
minden jóakarómat megkérem, hogy 
engem temetőbe vigyenek, hogv szo
morútűz hajolhasson reám búsongva, 
hogy örökzöld legyen szem fedőm, 
hogy nefelejts meg egy szál piros
szegfű nyíljon a síromon, s ha fej
fámat belepi is a moha, még min
dig elmondhasson valaki egy buzgó 
imát érettem.

Nem, én nem szeretnék tűzön el
égni. De onnan Pest felől gép zúgá
sát hallom; azért nem szeretnék én 
nagy városban meghalni.

Czelldömölk, 1911. XII. 30.

Nagy István
ev. segédlelkész.
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A nö é s  a va llá sosság .
Irta: Farkas Elemérné.

III.
A vallásos nő és édesanya azonban 

nemcsak a gyermek és ifjúkorban 
levő övéit igyekszik istenfélelemben 
s tiszta erkölcsben nevelni, ha már 
nagykorúakká lettek is azok, ha már 
szabadszárnyra bocsátotta is azokat, 
még akkor is ilyen irányban igyekszik 
azokat befolyásolni.

Nem nézi el családja felnőtt tag
jainak sem az elhidegü'ést a templom
tól, az elfordulást a Krisztus élő teste, 
az egyháztól. — Serkenti és buzdítja 
őket, hogy a templomot szorgalmasan 
látogassak s az egyház céljaira áldo
zataikat szent örömmel megvinni 
siessenek.

S amikor az ilyen vallásos anya 
gyermeke családot alapít, a jó édes
anya gyermeke közvetítésével az ő 
családi körének drága kincsét a val
lásosságot, e szent lángot átplántálja 
gyermeke családi tűzhelyére, mint 
oltárra, hogy ott is éljen, fényijén, 
világosságot, me'eget. boldogságot 
árasszon szét. — És így a jó anya 
nemcsak saját családját teszi vallá
sossá, hanem azza teszi gyermekeiét 
is és így a vallásosság s az ezáltal 
megszentelt élet által áldást áraszt 
unokái, sőt még későbbi nemzedékei 
eletére is. — Igen áldást áraszt, mert 
ha Sodorna és Gomorra lakosai hitet
lensége és bűnei miatt puszilhatott 
el, ha Noé és családja istenfélelme 
és kegyességéért tartatott meg, úgy 
ma is „az istentelenek háza elvesz, 
míg az igazak sátora megvirágzik.“

A jó édesanya azonban akkor, mi
kor családi körében a vallásosságot 
ápolja, nemcsak gyermekei, de saját 
boldogságát is munkálja. — Mert az 
ilyen anyát gyermekei tisztelettel, sze
retettel, hálával környezik s agg korá
nak napjait, sír télé vivő ösvényét 
tisztelettel, szeretettel, hálával igye
keznek bearanyozni. — S ha az isteni 
akarat elszólítja őt az övéi köréből, 
virágot ültetnek sírjára, a kegyelet 
könnyeivel öntözik azokat s áldva 
áldják őt halóföldében is.

Kedves olvasóim 1 Mikor az el
nyomatás, az üldöztetés nehéz nap
jait élték dicső protestáns elődeink, 
a templomok bezárattak, elszedettek, 
az Isten szolgái elüzettek; mikor a 
Krisztus tiszta evangéliumához való 
törhetetlen ragaszkodás egyértelmű 
volt a romlással, a halállal; mikor a 
pozsonyi, a kapuvari, a sárvári bör
tönök bátor hitvallóinkkal benépesül- |
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tek, mikor az eperjesi vérpad deszkáit 
eleink ártatlan vére öntözé; mikor a 
nápoyi gályákon a szenvedők bús 
zokogása hangzott, — a protestáns 
családi szentélyek mélyén, az evan- 
géliom e fénylő szövétnek védelme
zőivé, oltalmazóivá a protestáns csa
ládanyák lettek. — Ők nem engedték 
kialudni az evangéliomi hit szent 
lángját. — Ők élesztették, ők ápolták 
ezt, ők plántálták át az eziránti hű
séget utódaik szívébe. S Isten után 
nekik is nagy részük van abban, hogy 
evangélikus anyaszentegyházunk fent 
maradt s fényt, boldogságot, áldást 
áraszt életünkre.

Az üldöztetések ideje ma már le
járt, de új ellenség tamadt, veszélye
sebb a réginél: a vallástalanság, az 
Istennek s az ő szent dolgainak 
semmibevevése.

Megvan-e a régi hithűség, a tör
hetetlen vallásosság a ti szivetekben ? 
Ha megvan, úgy jöjjetek, mi, a mai 
kor női es anyái, vegyük fel az ellen
ségekkel a harcot.

Avagy építhetitek-e tieiteknek bol
dogságát biztosabb alapra, mintha 
annak fundamentoma a Krisztus és 
annak szent evangélioma ? Az élet
nek ezer vésze, tengernyi szenvedése 
közt:
„A vallás égi balzsam, boldog ki birja azt, 
Ez ád erőt, kitartást, nyugalmat és vigaszt. 
Nincs e múló világban olyan nagy szenvedés, 
Melyre e balzsam által ne jőne enyhülés 1“

Az egyik embert a megélhetés ne
héz gondja gyötri, de megszólal biz
tatóan a vallás szava: „minden gon
dotokat ő reá vessétek, mert ő neki 
gondja vagyon rátok“ s gondja úgy 
elül.

Egy másik, kedves betegének ágya 
mellett félve, rettegve várja az éjsza
kát az ő rémeivel. — De olvassa a 
kapernaumi csodatörténetet s az Isten 
gondviselő szeretetébe vetett hit 
megnyugtatja háborgó lelkét.

Gyermeke koporsójánál szivettépőn 
zokog az édesanya, reménye vesz
tetten áll az édesatya, de a vallás 
közvetítésével a Krisztus szól hozzá
juk : „engedjétek hozzám jönni a 
gyermekeket,. . .  ilyeneké az Istennek 
országa“ s a könny (elszárad, a szívbe 
új remeny kél e gondolatra, hogy a 
szí nvedesek honából az üdv honába 
költözött szívük feltett kincse.

Vad, viharos éjszakán zokogva ke
resi elveszített atyját vagy anyját az 
elhagyott árva, de hangzik feléje az 
Ur biztatása: „ne félj, én veled va
gyok . . .  ha elfeletkezik is az anya 
az ő gyermekéről s nem könyörül is
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az ő méhének fián. én el nem felejt
kezem te rólad“ s nem hallja többé 
a vihar üvöltését, édesdeden hajtja 
le fejét mennyei atyja kebelére.

A bűntudattól ostromolt felé han
goztatja a Krisztus e vigasztalását: 
„bízzál, megbocsáttattak a te bűneid.“

A haldoklóval láttat megnyilatkozott 
eget. — Szóval:
„Nincs e múló világban olyan nagy szenvedés, 
Melyre e balzsam által ne jőne enyhülés!“

Oh oltsd be azért a tieid szivébe 
te keresztyén nő és vallásos édes
anya az Istennek félelmét, tégy meg 
mindent, hogy ha majd a számadásra 
megjelensz Isten előtt, te is elmond
hasd üdvözítőd ezen szavait: „akiket 
nekem adtál én megőriztem és egy 
is azok közül el nem veszett.“

Győzd meg tieidet afelől, hogy élet
boldogsága számára „más funda- 
mentomot senki nem vethet, mint 
amely egyszer vettetett, amely a Jé
zus Krisztus 1 *

Míg a hajdankorban a kegyes Mária 
az alabástrom szelence drága tartal
mát az illatos kenetet áldozta az Ur 
dicsőségére, mikor azt a Krisztus fe
jére tölté, te buzgó vallásosság, meg
szentelt élet által áldozd magadat s 
a tieidet a Krisztusnak, így hivatásod 
híven betöltve számíthatsz arra, hogy 
hű pásztorod e szavakkal fogad ma
gához : „jól van jól, jámbor és hív 
szolgám, a kévésén hív voltál, többre 
bizlak ezután, menj be a te Uradnak 
örömébe!“ (Vége.)

Baki Pali.*)
— Történet a tékozló fiúról. —

Irta: Babay Kálmán.

Eleinte, hogy az iskolából kimúlt, 
Vass Miska írnok inasa volt, később 
a kasznár kis tehenészetének termé
sű hordta a városba. Most két év 
óta tejeskocsis. Mindennap egy óra
kor indúl a teli kannákkal és ezer 
megbízatással; hat órakor vissza
hozza a kiállásról az üreseket s eljár 
hűségesen a megbízatásokban. Azt 
mondják, hogy néhány év múlva 
belmajori csősz lesz.

Könnyű neki, egész famíliájának 
helye-feneke az uradalom volt. A 
család ma is három konvenciót húz 
már, pedig Bözsivel, ha az a tavasz
kor hozzámegy a kasznár vincellér
jéhez, Frenyóhoz, húzhatnák a ne-

*) Mutató a szerzőnek a Protestáns 
Család és Iskolá-ban megjelent „Nádfö- 
deles házak alatt“ című kötetéből.

gyediket is. Azonban Frenyó úr csak 
amolyan „gyütt-ment“. Ugyan Lő
rincnek, a kegyelmes asszony kocsi
sának atyafia, de azért a puszta 
„előkelősége“ nem veszi be.

— Nem itt született az istenadta!
Ez elég ok arra, hogy a Baki Pál

átnézzen a feje fölött.
Mert itt, a puszta uradalmában 

ugyanaz a társadalmi rend járja, 
mint az uraknál; idegen hasztalan 
kapaszkodik, 5— 10 kisebb-nagyobb 
koca, egy-két riska még nem szerzi 
meg a kutyabőrt.

Frenyó látván, hogy Baki Bözsi 
annyira van hozzá, akár csak a kon- 
tesz, hozott Csurgóról egy béresle
ányt, valami Tóth Lidikát, akivel 
azért boldog házaséletet él.

Az öreg Baki régóta béresgazda, 
öregebbik fia pedig Margitházán 
ugyanaz. Beszélték, hogy ha Möntör 
Kovács Ferkó nem kedvence any- 
nyira a kasznárnak, ő lett volna a 
hajdú. Azonban Ferkó szerencséjé
nek Baki András úgy örült, mint az 
egész puszta, mert nemcsak, hogy jó 
pajtások voltak együtt, de szegről- 
végről atyafiak is. Mikor meg Moho- 
ros Zsófikát a faluból felvitte Ferkó 
a majorba, teljesen belenyugodott az 
állapotokba.

— Hej 1 ha a Ferkó nincs . . .  1 
No de jól van, annak szánta a jó 
Isten; neki meg Filotás Julit, mind
ketten boldogok lettek, már komák 
is, amint a sor hozta magával.

De ez a Pali, a második gyerek 1
Komisz is az a város, elcsavarják 

benne a könnyüvérü gyerekek fejét!
Az öreg Baki még nem tud bizo

nyosat, de már pedzi a gyanút. Bú
csú után, hogy a gyerek mámorát 
aludta, a lajbli zsebben egy zseb- 
keszkenyőt talált; finom batisztot se
lyemfonállal kihímezve, amilyent a 
nagy úri dámák a kezükben horda
nak szentegyházba menet.

Legalább igy gondolta az öreg.
Össze-vissza fundálta a kendöt. 

Előbb azt hitte, hogy asszonyától 
csellentette el valami városi cselédle
ány, de azután egyik csúcskájában 
bécsi cérnával egy szívet talált ki- 
varrva, mellette pedig jobbról-balról 
egy-egy betűt, mely az ő fia nevé
nek a kezdőbetűje: B. P. Nyilván 
ajándék s hogy milyen célú, meg
mondja az a belevarrott szív.

Ez aztán már gondolkozásba ej
tette az öreget. A gyermek az ő háta 
mögött összeismerkedett valami vá
rosi rosszal; — mert előtte minden 
városra menő fehérnép rossz, akinek 
mindenen jár az esze, csak a becsü

letes munkán nem, puccosan öltöz
ködik, de az erkölcse szennyes — s 
most az elcsavarja az ő becsületes 
gyermekének az eszét. Lám, már 
olyan falusiakkal kezdett barátságot, 
akik „hausknekt“-ek, meg tudja Is
ten ! micsodák voltak a városban; 
amiből azt sütötte ki helyes logiká
val, hogy az ő fia is e pályára ké
szül — rosszalkodni.

Mert nem is jóravaló legény az, 
aki csak azért keresi a várost, mert 
ott 8 —10 forintokat kap havonként, 
de esztendő végére a hatodik helyen 
tilódik meg ahelyett, hogy ott ke
resné a kenyerét, hol holtáig meg
maradhatna.

Elborzadt attól a gondolattól, hogy 
az ő gyermekéből is ilyen lehet.

Eszébe jutott az ő gyermekkora. 
Ott kezdődött az ő boldogsága, 
amely napon ostoros-béresnek befo
gadták. Takarodáskor, amikor a kis- 
béres kezére is adnak igát, mert az 
egész konvenciósok nem győzik, 
mintha most is látná azt a boldog 
mosolyt édesatyja orcáján, ott az 
ököristálló mellett, amikor ő a hosszú 
ostorral nagyot durrantott az első 
hajszás ökör fölött. Visszasandított, 
hogy milyen a hatás, úgy látta meg 
édesatyjának örömét.

— Hejh 1 hogy az ő apai szíve 
ilyen boldogságban nem úszhatik! 
Mekkorát változott a világ azóta! 
Ezek a mai gyerekek kikivánkoznak 
abból a világból, ahol az ő egész 
famíliájuk boldogan élt-halt. De azért 
is van a sok Isten csapása 1 A leg
szebb uradalmak lótó-futó bérlők ke
zein, kik jönnek-mennek, bitangolják 
a drága földet, pusztítják a fát, töre
tik fel a szűz legelőket. Egy-egy új
esztendő napján 20—30 cseléd vál
tozik. Nem változott az ő gyermek
korában, nem változik most sem itt 
a grófi birtokon, de látja ő, hogy 
Csákó várán, Büsüben, Kikatóban 
hogyan van. Ha a kegyelmes herceg 
feltámadna egyszer s meglátná ked
ves birtokait bitangolva, mégegyszer 
meghalna — szívfájdalmában.

És ennek mind csak a rossz cseléd 
az oka, azok untatják meg a gazdál
kodást s kergetik bérlő kezére az 
uradalmakat.

A visszaemlékezés édes bűbáját 
teljesen lerontotta nála a kérlelhetetlen 
következtetés. Ilyen hangulattal fűzte 
tovább Pali fia állapotát, mely aztán 
teljesen elkeserítette becsületes lelkét.

— Hogy az ő fia is ilyen uraság- 
rontó legyen idővel, akkor inkább 
pusztuljon el most.

Még ugyan bizonyosat nem tud,
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de jaj annak a gyereknek, ha rossz
ban sántikál!

Pedig nemcsak sántikál, hanem tér7 
dig gázolt már abban a gyermek.

Meg kis-kocsis korában összeismer 
kedett egy leánnyal Fehérvárott, ki 
a Patkó-utcai fűszeresnél, hová ő tejet 
hordott, volt dajka. Egy nyáladék, 
15 esztendős leányka, de gonosz 
csont, eleven, mint az ördög; dalolni 
pedig úgy tud, mint a kanárimadár. 
Mennyi cukrott adott az Palinak! 
Azon kezdődött az ismeretség, hogy 
a leány ellopkodta a két kis gyermek 
cukorját s azt mind a kis-kocsisnak 
adogatta. Pali viszont gyümölcsöt lo
pott a kertész-kertből, azzal hálálta 
vissza a cukrot.

Így tartott az ismeretség már esz
tendők óta. A kis-kocsisból tejes-, a 
dajkából púderes szobalány lett azalatt 
és ha a tejhordás és az ilyetén talál
kozás megszűnt is, a leány talált rá 
alkalmat minden napon, hogy a négy 
órai vonathoz menő tejeskocsissal 
találkozzék Az ünnepi délutánok nagy 
része azonban kizárólag az övék volt; 
sőt még abban is talált módot Pali 
arra, hogy hazulról megugorjék s a 
homályos kapuszínben egymás kezét 
fogva elbeszélgessenek a jövőről.

És ez a tervezgetés nagyon közel 
járt az öreg Baki Pál aggságához. 
Mindenes, fiakkeros, tűzoltó-lajtos és 
szódavizes-kocsis egymásután fordul
tak meg a fiatalok elméjében; egyik 
vagy másik sikerültén Mariska is le
tenné a pórruhát, összekelnének, az
után lakást vennének ki, míg Pali 
napi munkáját végezné, az „asszony“ 
azalatt mosna, vasalna a háznál, a 
mihez igen jól ért.

így álmodoztak a fészekről, mint 
a fecske, ki a tenger habjai felett 
hazafelé veszi útját langyos tavaszi 
napon; az ád szárnyának erőt, az 
szűnteti kis szíve pihegését, az a fé
szek, melyet valamelyik ház eresze 
alatt elgondol. Jaj de nagy út van 
még addig a fészekig! Nagy út, ezer 
veszedelem tenger szélességétől, észak 
viharától, ragadozó madarak éles kör
meitől, dologtalan taliánok éhes gyom
rától.

Hagyján! A tervezgetés közelebb 
hozza a szárazai, a célra törekvési 
akarat fölibe hág a megremegtető 
veszélynek.

Úgy lehet, Pali elméjében is meg
fordulhatott ez a veszedelem, mely 
tervezett boldogságuk fölött lebegett, 
de a gyermekész nem latolta azt, a 
heves vért jobban elfoglalta az áb
ránd, mint a félelem.

így történt aztán, hogy a vissza

térések alkalmával megkésett. A kasz- 
nár káromkodott, Pali szintén; a sze
gény lovak pedig majd a gerendát 
rúgták le, amint az oktalan gyermek 
az istállóban boszúját azokon töltötte.

— Te ! ha megtudja a kasznár úr, 
kitekeri a nyakadat — intették a 
többi igások.

— Hadd tudja! — vágta vissza 
dacosan. — Ez kellett volna úgy is 
csak neki; adjanak ki rajta, legalább 
lesz címe, a miért bemegy a városba.

Hanem amire Pali nem számított, 
az történt; megtudta az édesapja.

Mikor egyik este szintén megkésve 
érkezett haza s a kasznártól meg
kapta a magáét, nagy dírrel-durral 
kötött be az istállóba, hol az öreg 
Bakit találta. Míg a lovak elé nem 
vetett, az öreg hagyta a fiút; hanem 
aztán elibe állt.

— Hol voltál ennyi ideig ? — kér
dezte tőle szelíden.

A gyermek hallatlanná tette a szót.
A becsületben megőszült atya hom

loka redőkbe szaladt, görnyedő teste 
kiegyenesedett, száraz csontos kezét 
felemelte az ifjú felé.

— Atyád áll előtted, annak számolj 
be tettedről, intette erélyesen.

Szerszámot pucoltak a többiek, de 
megállóit kezükben a munka, várták, 
hogy mi történik.

A gyermek csak dobált mindent 
tovább, de nem felelt. Hanem mikor 
az almozó vellával hegyibe húzott az 
egyik lónak, melléje ugrott az öreg, 
torkon kapta a hetvenkedő fickót s 
úgy belevágta az alomba, hogy keze- 
lába az ég leié állott.

— Te élhetetlen tacskó! hát így 
kell atyád elé kerülnöd ? így becsü
löd meg a mi gazdánk jószágát? Te 
semmiházi! hát így akarod meggya
lázni nemzetségedet; elfelejtetted, hogy 
Baki Pál gyermeke vagy, kinek min
den ivadéka itt ette kenyerét s itt 
szolgált meg érte becsületesen ?

A gyermek kimászott a szalmából, 
elborult szemekkel a kezéből kiesett 
vella után kapott.

De abban a pillanatban, amikor atyja 
ellen akarta felemelni, lekapta tíz kör
méről a négy igáskocsis s szépen, 
higgadtan kivezették a szalmás ud
varra.

— Gaz fickó! ide többé be nem 
lépsz! — kiáltotta utána az öles fél- 
szemü Matyók.

Másnap a tejet Pap Ferkó vitte a 
kiálláshoz.

.. . Hetykén lépkedve, kezében pat- 
ronós végű tengerinád pálcával lépett 
be a Patkó-utcai kapuszinbe Pali. 
Egy baka-káplár lábára lépett, ki Maris

kának tette a szépet. A hadfi jól 
nyakon terelte a nyegle gyereket, 
hogy az nekiesett a vasas ajtónak. 
Ezzel aztán elmehetett. Nem sejtett 
vihogás hangzott utána, mely arcába 
kergette a vért.

Mikor mindenki elnyugodott a ma
jorban, valaki a Bakiék ajtaja körül 
ólálkodott, hol az ablakra ment, hol 
az ajtóra. A homályból előlépett Tabi, 
a szűrüskert pásztora.

— A te számodra öcsém: ez az 
ajtó zárva marad.

Szégyenfejjel elkullogott a gyermek. 
Olyankor, mikor minden bokor szál
lást ád, könnyű volt Palinak átesni 
az éjszakán. De azért az urodalom 
területén nem maradt, a nyilas vala
melyik fűzfabokrában húzta meg 
magát.

Virradt, a reggeli hűvösben nézte 
a fejérvári országutat. Négy óra sem 
lehetett még, amikor a vámon át
haladt Mélységes csend honolt a vá
rosban, ott a reggel hét óra után 
kezdődik, urakkal pedig kilenc előtt 
beszélni nem lehet ; még a helyszer
zők intézetének ajtaját is csak fél
nyolc felé nyitják ki. A munkához 
szokott ifjú tétlenül bandukolt a kö
vezeten.

Rettenetesen elhagyatottnak érezte 
magát.

A zsebében csörgött pár fillér, a 
legelsőnek kinyitott csapszékbe be
állított azzal. Piszkos volt az még az 
éjszakai szennytől; sepertek. Három
szor is felkeltétték ültéből s mind
annyiszor sanda szemekkel nézte 
végig a korai látogatót a mindenes. 
Égette lelkét a íürkészés; felugrott 
odabb ment; kivánszorgott az or
szágúira s jól eltávozott a várostól, 
hogy csak akkorra érjen vissza, mi
kor már élet lesz az utcákon. De 
mivel lábai a honi útra vitték, attól 
való féltében, hogy falujabeli alakok
kal találkozik, letért a dűlőkre. Nagy 
kerülők után elcsigázottan ért vissza 
a nyüzsgő élet közepébe, hol az a 
kérdés rohanta meg: hová és merre 
menjen most ? Még tegnap annyi 
helyet tudott, a hová bátran belép
hetne, most nem jutott eszébe egy 
sem.

A vásártér sarkán megszólította 
valaki.

— Csak gyalogosan ?
Egy városi hajdú volt.
Mit feleljen neki ? Jól ismeri a vas

útról, mikor a kannákat kicserélte.
— Ugy-e facér vagy, mert tegnap 

mást láttam a tejeskocsival bejönni; 
bizonyosan elküldték. Pedig öcsém!
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hónap közepén bajosan talász helyet 
idebenn.

Ekkorra már úgy megrohanta a 
bizonytalanság aggodalma és az ön
vád, hogy könnyíteni kellett lelkén.

— M; gam mondtam fel. mert ide 
kívánkoztam a városba, ha útba tudna 
igazítani, nagyon megköszönném.

— Van-e könyved, vagy valami 
igazságod a jegyzőtől ?

Erre bizony ő nem is gondolt, hogy 
ilyen is szükséges az elszegődéshez.

A hajdú em'ékezett, hogy az ő 
utcájukban lakik egy hentes, aki mi
vel úgy bánik a cselédségével, mint 
a kutyával, hát annál leghamarabb 
találkozik hely.

Szép kilátások. De azért csak fel
kereste. Persze befogadták azonnal 
könyv nélkül és igazság nélkül is ; 
volt ott egész regimenttel, amiket ott 
hagytak, csak hogy szökhessenek, és 
itt volt ideje Palinak gondolkozni 
élete során. Nagyon élénken emlé
keztette helyzete a tékozló fiú sor
sára, mit az iskolában tanult s amelyre 
most olyan jól visszaemlékezett.

Vasárnap lett, első szabad délutánja, 
amikor a bűzös udvart pár órára el
hagyhatta. Kiment a sóstóra, onnét 
a rózsás kertbe. Ott találta Mariskát 
is a többi között, szódavizet ivott 
söröző legények asztalánál. De csak 
eleinte, utóbb az ő ajkai is megned- 
vesedtek a habzó árpalétől, amint a 
tánc és fiatalság hevítette kebelét.

Az árnyas asztal mellől jól látta 
Pali; és azt is látta, hogy a leány 
fizeti a költségeket.

És míg ezt nézte, elgondolta ma

gában, hogy otthon, a szűrüskertben 
most Pandur Miska tilinkója és a fél
szemű Matyók hármónikája mellett 
milyen másként mulat a puszta fia 
talsága! Nem vedeli ott a szeszt egy 
Isten teremtése se; fehérnép pedig 
mrg csak rá se gondol, mert az még 
a vármegyében sem maradhatna meg, 
olyan veszett hírét költenék.

Látja maga előtt az egész képet, 
áz apraját, amint a zöld gyepen buk
fencet hány és hancúrozik; az öre
geket, amint a cselédlakások gádor- 
jában ünnep’őbe öltözve, pipaszó 
mellett beszélgetnek; a fiatalokat tán
colva, jó kedvvel, tisztességtudóan, 
ki-ki a maga kiválasztottjával, akit 
el is vesz ; a kaszn.ár csaladot, amint 
a fiatalság mulatságát a góré mellől 
nézi. Mind ott vannak csaK ő hiány
zik közülök, ő, akiből pedig bel- 
majori csősz lett volna nemsokára. 
Eldobta magától a szerencsét, kihúzta 
magát abból a becsületes társaságból, 
családjának szép koszorújából; és 
kiért ? Ezért a semmitérő teremtésért, 
ki még csak igaz szívvel sincs hozzá.

És elgondolta a holnapi napot, 
ahogy majd ő a bűzös udvarban 
undok munkáját végzi akkor, ami
dőn kint, a pormentes, tiszta leve
gőben nótaszó mellett fordít az eke, 
vagy pendül a kasza a hűvös, vas
tag rendek között.

Fizetett, kiosont a kertből s a 
mellette elfolvó csatorna partján sietve 
elindult a dombtetőn mosolygó ma
jorság felé.

Az ákácosnál találta a kasznárt, 
Elibe állt, csak arcára kellett nézni, 
hogy az kitaláljon mindent.

— No Pali, visszajöttél ?
— Hazajöttem tekintetes úr és 

nem is mennék el többé soha, ha 
még egyszer megbocsatana.

A kasznár nem korholta.
— Majd parancskor édes apáddal 

jöjj be.
Azt ott találta a gádorban, .mind

annyian ott voltak, csak Bözsi hiány
zott és ő. Bözsi táncol a dombon, 
idelátszik lobogó pántlikája, ő  meg 
ott áll szótlanul, mindenki reá néz.

Hadd nézzenek csak! Felemeli 
fejét, odalép édesatyja elé s öreges, 
száraz kezét ajkához emeli.

Most lép a konyhaajtó elé Kállai 
Imre, a kasznár mindenese s egy 
átalagban négy üveg bort hoz Bakiék 
számára, melyet a tekintetes úr küld, 
hogy költsék el jó egészségben.

Az öreg Baki felkel a székről, 
komoly arccal rámutat a helyre:

—  Ü l j  l e !
Befordult a pitvarba. És ott neki

borul a kászli oldalának és sír.
Másnap Pap Ferkó kint volt Mar- 

githázán. a tejeskocsi bakján pedig 
Baki Pali fütyörészett.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De isten nem lel bajlökot.
Január 14. vasárnap, Ezsajás 40, 31. »

,  15. hétfő, Zsolt. 73, 23-24 .
„ 16 kedd, Hósejás 14, 8.
„ 17. szerda, 2 Peter 3, 18.
„ 18. csütörtök. János 3, 30.
„ 19. péntek, János 2, 11.
„ 20. szombat, Zsolt. 143, 8.

Jó könyvek.
Babay Kálmán: Nádfödeles házak 

alatt. Falusi történetek. Wellisch Béla 
kiadása Szentgotthárd. Ára vászon
kötésben 1.20; diszkötésben 1.80 kor.

A Prot. Család és Iskola című 
válllalat egyik kötetét alkotja Babay 
Kálmán elbeszélés gyűjteménye. Egyik 
legközelebbi számunkban részletesen 
ismertetjük az egész vállalatot, addig 
is felhívjuk a figyelmet erre az ér
tékes kötetre, mely igazán megfogja 
az ember lelkét irodalmi szépségei

vel. Babay Kálmán jól ismeri a né
pet. Szíve, lelke megtelt az egy
szerű emberek életeseményeivel, ve
lük együtt érez és gondolkodik. Meg
eleveníti előttünk a becsületes magyar 
jellemet, azokat a derék jellemvoná
sokat, melyek igaz ékesítői a ma
gyar léleknek, de megmutatja azo
kat a gyöngeségeket is, melyek sok
szor romlásba sodorják az embert. 
Történetei mind az életből vannak 
merítve, ott játszik rajtuk a szerelem, 
csalódás, az életvidámság. Éppen 
azért mind gyönyörködtet, szóra-

í  koztat, sőt megjobbít és nemesít. Bi
zonyára élvezettel o vassa ezt a szép 
kötetet evangélikus olvasóközönsé
günk. Érdemes a megszerzésre és 
az elolvasJSra. A könyv, melyet Rá
bai Zsigmond rajzai díszítenek, egész 
vászonkötésben, nagyon olcsó árért, 
1 K 20 f, kapható. Egyik elbeszélését 
mai számunkban bemutatjuk.

Az egyház köréből.
Közgyűlés. A Luther-Társaság ja

nuár 17-én délután 5 órakor í$uda-

t
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pesten közgyü’ést tart. A közgyűlé
sen tárgyalás alá kerül a művelt csa
ládok részére kiadandó lap és a nép
iskolai könyvtárak ügye.

Egyházmegyei felügyelő beiktatás. 
Szép ünnepségek közt iktatta hiva
talába a budapesti evang. egyház
megye újonnan megválasztott felügye
lőjét. Wagner Gézát. Az új felügyelőt 
az egyházmegye részéről Kaczián Já
nos esperes, a lelkeszi kar részéről 
Scholtz Gusztáv püspök üdvözölte.

Egy rém. kath. pap áttérése. Páriák
J. volt rom. kath. lelkész a pozsegai 
evang. templomban áttért az evang. 
vallásra. A volt kath. lelkész legkö
zelebb beiratkozik az egyik evang. 
theol. akadémiára és evang. lelkész
nek készül.

Felügyelöbeigtatás. A kölesdi ág. 
hitv. ev. gyülekezet a múlt év dec. 
24-én iktatta be ünnepélyesen hiva
talába új felügyelőjét, Koriisánszky 
Otto fővárosi lapszerkesztőt. Az új 
felügyelőnek édesatyja egy negyed 
századon át volt ugyan e gyüleke
zetnek egyik vezére s hatalmas tá
masza. Legméltóbb alakja a hálának, 
hogy most az apa helyébe flát hívta 
el a gyülekezet szerető bizalma. Adja 
az Úr legjobb áldását az új felügyelő 
működésere.

Néhány karácsonyfa-ünnepély. Még
mindig érkezik tudósítás a gyüleke
zetekben tartott karácsonyfa-ünnepé
lyekről, így a nemesládovyi gyüleke
zet nő egyesülete Szalay Pál tanító és 
Trsztyénszky Sándorné vezetése mel
lett szép ünnepélyt rendezett, melyen 
a gyermekek énekeltek, szavaltak, 
Szalay Pál tanító pedig lélekemelő 
beszedet mondott.

A csak néhány lelket számláló 
feUödörgicsei gyülekezet azzal ünne
pelte meg a szeretetét ünnepét, hogy 
elhagyatott szegény gyermekeket fel
ruházott.

A csóti kis leánygyülekezetben Or
bán Károly tanító rendezett kará
csonyfa-ünnepélyt. A kis gyermekek 
éneke és szavalata után, valamint a 
tanító ünnepi beszéde után kiosztották 
a jó meleg ruhákat, könyveket stb. 
Örömmel emlékezünk meg ez alka
lommal ennek a kis törekvő leány
egyháznak áldozatkészségéről. 1896- 
ban régi torony nélküli imaháza he
lyett szép, toronnyal, haranggal el
látott templomot épített. 1908-ban a 
tanítói lakás leégett melléképületeit 
cseréppel fedette be. 1910-ben tem
plomába szép, új orgonát szerzett, 
ug\fenakkor nőegylete szép, hímzett 
oltárterítőt készíttetett A nyáron pe
dig a mai kor igényeinek mindenben
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megfelelő új iskolát épített. Már ád- 
vent első vasárnapjára beszerezte az 
új énekeskönyvet is. Valóban nem a 
népességben, nem is vagyonban, ha
nem a hívek áldozatkészségében rej
lik a gyülekezet igazi ereje!

A kölesdi árvízkárosult ev. gyüle
kezet felsegítésére eddig a következő 
adományok folytak be: Tárnokréti 
10 kor , F. Nána 4 kor., Beszterce
bánya 5 kor., Balf 2 kor., Marton- 
háza 1 kor., Győr 10 kor., Vasi 
Középegyházmegye 3 kor., Csanád- 
alberti 2 kor., Tét 26 kor. 30 fill., 
Bonyhád 12 kor 77 fill., Györköny 
10 kor., Tomka Gusztáv alesperes 
5 kor. — E nemeslelkü adományo
kért hálás köszönetét mond a kölesdi 
ev. gyülekezet.

Vallásos estély. A gyékényesi ev. 
gyülekezet jan. 1-én szépen sikerült 
vallásos estét rendezett. Molnár Gyula 
hely. lelkész, mint napjainknak na
gyon aktuális kérdéséről a halott- 
hamvasztásról tartott — a tárgyat 
teljesen kimerítő-felolvasást, egész
ségügyi, gazdasági és vallási szem
pontból vizsgálván a kérdést. Hor
váth Mihály tanító Arany János 
Rákhel siralmát szavalta el nagy ha
tással. A vallásos estély építő hatá
sát emelte a gyü'ekezeti dalárda szép 
alkalmi éneke, A nagy tágas templom 
zsúfolásig megtelt ev. és kath. hall
gatóval vegyest A vallásos estély 
offertóriuma — a toronyóra alapra — 
42 kor. 28 fill.-t — jövedelmezett.

Protestáns estély. A besztercebá
nyai evang. egyesület január 7-én 
fényesen sikerült vallásos estélyt tar
tott. Dr. Dravecz Ödön „Egy negyed
század a magyar protestantizmus 
történetéből“ cím alatt felolvasást 
tartott. Balás Palika, Laczó Dániel, 
Bányász Andor, Neuberger Izsó és 
Figuss Vilmos zeneszámmal gazda
gították a műsort, Klimó Etelka pe
dig Kozma Andor egy szép vallásos 
versét szavalta. Az estély egyházi 
közénekkel kezdődött és záródott.

Műkedvelő előadás Szarvasken- 
den! A szarvaskendi (Vasm.) evang. 
ifjúság karácsony két ünnepének es
téién az iskola javára szépen sikerült 
műkedvelő előadásokat tartott. Elő
adták többek közt a „Peleskei nótá
rius kalandjai Pesten“ (kihagyások
kal) s „A két süket“ című bohóza
tokat. Az előadásokon sikerrel köz
reműködtek: Bertái Kálmán, Bertái 
Miklós, Kovács Marton, Kozics Bá
lint, Nagy Kálmán, Nagy Imre, Szabó 
István, Szigeti Ferenc, Tóth Adolf, 
Tóth István, Zsoldos Sándír, Zsol
dos József, Bertái Ágnes, Bock Krisz
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tina, Nagy Teréz, Kozics Rozália, 
Somogyi Margit és Géza. A rende
zést Somogyi Béla ev. tanító végezte.

Itthonról.

Zita hercegnő magyarul tanul. Ká
roly Ferenc József királyi herceg ifjú 
felesege. Zita pármai hercegnő, akinek 
tudvalévőén olasz az anyanyelve, a 
király kívánságára most tanulja Zichy 
Rafaelné grófnétól a magyar nyelvet. 
A hercegnő, — ha az Isten is úgy 
akarja, — egykor Magyarország ki
rálynéja lesz/

Milliók pusztulása. Budapesten 
Batthyányi Lajos gróf kastélyában 
tűz ütött ki, mely az egyik szobában 
felhalmozott műkincseket, festménye
ket, szőnyegeket elpusztította. A kár 
meghaladja az egy millió koronát.

Az idei nagy hadgyakorlat. Az idei 
katonai nagy gyakorlatot Erdélyben 
tartják meg szeptemberben. A had
gyakorlat Kolozsvár, Bánffihunyad és 
Nagyenyed között fog lefolyni és a 
trónörökös is résztvesz rajta.

A magukra hagyott gyermekek.
Sárospatakon Kovács László jómódú 
gazdaember hároméves fia és kétéves 
leánya szülei távollétében tűzzel ját
szott. Egyszerre csak tűzet fogott 
az ágynemű és a szoba bútora s né
hány perc múlva az egész ház láng
ban állott. Kivonultak a tűzoltók, de 
menteni nem tudtak semmit; a két 
gyermek bennégett a tűzben.

Szerencsétlenség. A Budapesti Ás- 
ványoiajgyár hatalmas gyártelepén 
nagy katasztrófa történt, mely öt 
emberéletet kioltott és négy embert 
súlyosan megsebesített. Egy gőzka
zán belsejében, amelyet finomítatlan 
petróleummal tisztítottak a kazánkő
től, a tisztító petróleum gáza fölrob
bant s ez okozta a veszedelmet.

Az ország dolgáról.

A képviselőhöz szünete egészen 
10-ig tartott, úgy hogy a gyűlések 
és tárgyalások most vettek kez
detüket. Egyébként is csöndes a po
litikai élet, nem törtépik semmise.

Megoperálták a miniszterelnököt. 
Khuen-Hederváry Károly miniszterel
nök szemén szürkehályog keletkezett, 
úgy hogy az utóbbi időben úgyszól
ván már semmitsem látott. A minisz
terelnök szemét most megoperálták s 
az operáció jól sikerült.
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A magyar hajószörnyeteg. Most 
kezdték meg a magyar hajószörnye
teg feneke alá kerülő faállványok 
építését, amelyek Resicáról és a Ri
mamurányi társaság ózdi és nádasdi 
vasműveiből érkeztek. Ezután a ha
jófenéklemezek lefektetése következik. 
A hajó orra és fara építésére szol
gáló alkotórészeket, melyeket csak 
ezután szerelnek föl, a diósgyőri vas
gyár szállítja. Az építésnél 4000 mun
kást foglalkoztatnak és remélik, hogy 
tizenhat hónap alatt elkészülnek a 
hajóval. Mennyi népiskolát lehetne 
ennek a hajószörnyetegnek az árából 
felállítani!

A nagyvilágból.

A háború. Az olasz-török háború
nak semmi jelentős eseménye sincsen. 
Konstantinápolyban a török kép
viselőház viharos tanácskozások szín
helye. Körülbelül itt dől el, hogy lesz-e 
béke, vagy tovább folyik az áldatlan 
vérengzés.

A bedőlt alagút. Szerbiában, 
Gradam községnél bedőlt az épülő 
alagút és tizenkilenc munkást maga

alá temetett. Szerencsére közülök 
tizenhatot kimentettek.

Négyezer szökött katona. Az olasz 
katonák tömegesen szöknek át osz
trák területre, s eddig négyezernél 
több szökevény lépte át a határt. 
Ezek a katonák nagyobbrészt koldu
lásból tengetik életüket. A hatóságok 
attól félnek, hogy az enyhébb tavaszi 
idővel az olasz katonaszökevények 
valósággal el fogják árasztani az al
pesi vidékeket s kellemetlen versenyt 
fognak támasztani a bennszülött mun
kásoknak.

A sztrájkoló belga bányászok Bel
giumban 26.000 nél töbD bányász 
sztrájkol. A sztrájkolok tüntető föl
vonulásokat rendeznek, hogy a dol
gozó munkásokat csatlakozásra bírják.

Tömeges mérgezés. Borzalmas 
eset történt a karácsonyi ünnepek
ben Berlinben. A menedékház lakói 
közül sokan megbetegedtek s egy 
fél óra alatt többen meghaltak. A 
vizsgálat szerint valószínűleg a mér
gezett pálinka okozta halálukat. A 
betegek száma meghaladja a 157-et, 
a halottak száma 80.

G A I  lO r V A Á I Í  A l i .
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1912. év, január hó 11-én.

Búza 22.30, Rozs 19.20, Árpa 19.—, Zab 
19.20. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Sorjtíjal.a.'fc-
Kitűnő balaton-melléki ó- és uj- 

bort ajánlok méltányos ár mellett 
vasúton, kölcsönhordóban 50 litertől 
kezdve. Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa, Zalamegye.

W ellisch Béla
könyv-, papír- és írószer-kereskedése

S z e n t g o t t h á r d  (Yasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás I

n n i l l  G É P G Y Á R
r U m .  S Z O M B A T H E L Y .
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódeje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Bepedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A P i B É L A  ev. lelkész.
Elóflzetéal ára egész érre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések a szerkesztőség címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

Viszontlátás.
Ir ta : POHÁNKA MARGIT.

Dübörög a vonat végig a mezőkön,
A kikeletváró, lombtalan erdőkön,
Völgyeken keresztül.
Márciusi napfény enyhe melegétől 
A fűszá l megrezdűl.

Márciusi napnak enyhe, meleg fénye 
Belopóztál az én lelkem közepébe,
S a tavasz, mely ott van,
Tán veled surrant be lopva, észrevétlen, — 
A ranysugarakban.

Surrantak, surrantak s nyomában utjoknak 
Szivárványos álmok szövődtek-fonódtak,
Se hossza, se vége:
A viszontlátásnak ezerszinii képét 
Festék le elémbe :

Mit mondok majd ennek ? Hát öt vajh, meg
lá tom  ?

Vájjon megismersz-e én jó, volt tanárom ? 
Lesz szónk elegendő;
Emlékszünk I . . . .  Szivemből nem törölt ki 
Az a két esztendő! / semmit

És egy édes, áldott, aranylelkii ember 
Ölel majd magához meleg szeretettel,
Úgy tekint szemembe.
KVdves igazgatóm, még az érzésem is 
Jobb, nemesebb lenne!

* . *

Dübörgő, rohanó vonat ablakából 
Mindegyre azt lesem, mennyi még a távol 
Addig a vidékig.
Nem is olyan rég volt —  boldog gyermek- 
Ottan éltem végig. [ségem

Látszik-e már vájjon a Naszály-hegy orma? 
Messze van-e még a szőke Duna partja ? 
Ott is az a város,
Szelíd, kékbe-játszó hegyek koszorúzzák, 
Utcája akácos.

Szökevizii Duna, nincsen messze partod, 
Integet már felém templomunk a tornyod 
S  im észre se vettem,
Már itt nyugszik kezem szorongva, remegve 
A kapukilincsen.

E kapun belül van az én kis világom, 
Hova mindenünnen, mindig visszavágyom, 
Derüsbb itt az ég is,
Tele van jósággal, emberszeretettel
Még a levegő is.

Aztán . . . --------------- mért hogy minden össze-
Ifoly körültem?

Kinek a kezére hull lepergő könnyem ?
Ki von a szivére ?
Szálljon áldás, szálljon, élte alkonyára, 
Ezüstös fejére!

Jézus leszá llt a hegyről.
Máté 8, 1—13.

Olvasni kezdtem a vasárnapi szent- 
i leckét és egyszerre az első versnél

elakadtam. Kezemre támasztottam 
fejemet és hosszan-hosszan elgondol
kodtam. Pedig csak ez volt az írás
ban : „mikor leszállóit volna Jézus a 
hegyről . . Arra gondoltam, hogy 
mi lett volna akkor, ha nem száll le 
a hegyről ? . . .

Ott állt a nagy néptömeg előtt. 
Elmondta azt a csodálatos gazdag
ságú prédikációt, mit hegyi beszéd
nek nevezünk. Csupa józan életböl
csesség, színarany igazság minden 
egyes szava. Nem álmodozás, nem 
üres ábrándkép kergetés, hanem az 
igazi földi élet irányainak megjelölése. 
A boldogságról beszél, de nem úgy, 
mint az előtte járt bölcsek. Az ő bol
dogsága a szív tisztaságával, a lélek 
emelkedettségével alakul ki. És milyen 
csodás életkötelességeket állít oda. 
Só legye i minden ember és a világ 
világossága. Tudjon szeretni, meg
bocsátani, haragot temetni, a törvényt 
lélek szerint is megtartani. Tudjon a 
földi kincsekkel, az idővel okosan 
bánni. Tudjon a múlandóságban 
örökkévalóságot keresni, a földi élet
ben romolhatatlan sziklaépületet épí
teni.

Mind olyan szép, olyan igaz, olyan 
fönséges! És mégis, micsoda csaló
dás volna, ha a Krisztus utána haza
tért volna hajlékába. Éreznénk, hogy 
valami hiányzik az ő megváltói jelle*
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mébŐl. Csak egy vonás, de a lelkünk 
mégis utána sima. Tanítására úgy 
tekintenénk fel, mint az elérhetetlen 
bércoromra, melyet magába olvaszt 
a kéklő ég végtelensége. Azt monda
nánk : szép, szép, amit mondasz, de 
olyan messze vagy tőlünk Jézus!.. .

De nemi Jézus leszállt a hegyről. 
Életbölcsessége kincseit levitte az 
emberek közé. Odament a vándor
útra és megmutatta, hogy a tanítást 
ki kell egészíteni élettel, a hirdetett 
igazságokat meg kell bizonyítani cse
lekedetekkel. Meggyógyította a bél- 
poklost, és a kapernaumi százados 
szolgáját. így fejezte be a hegyibe
szédet. Rátekintünk prédikáló alakjára 
és azt mondjuk, igaz, ez az egész 
Krisztus ! . . .

Sokak lelkében él a tanító Krisz
tus örök példája. A keresztyénség 
közösségében egész osztályt alkotnak 
azok, kik hallgatják beszédét, meg
figyelik tanításait, de azután ott fe
lejtkeznek az elméleti keresztyénség 
mellett és elfelejtik, hogy nekik is 
le kell szállniok a hegytetőről. Elmé
leti keresztyénségüket gyakorlati ke- 
resztyénséggé kell tenniök. Az élet 
országutján kell megmutatniok, hogy 
az igazi, az élő Krisztus leszálló« 
lelkűkbe. Szenvedés-romok közt, be
tegágyon, koporsó mellett bizonysá
got kell tenniök. Mindenkinek a maga 
helyén. Apáknak, anyáknak, gyerme
keknek. Földrrfűvesnek, iparosnak, 
hivatalnoknak, milliomosnak. Mind
egyiknek másként, de mindegyiknek 
bizonyságot kell tennie, hogy Krisz
tus leszállt a hegyről.

Jézus útmutatást ad arra is, hogy 
mit kell tennünk. Azt mondja: aka
rom, tisztulj meg 1. . .  És nem kell 
Kapernaumba mennie, elég ha pa
rancsol.

Akarnunk kell nekünk is a jót. 
Erős, kitartó akarattal, önmagunkat 
is meg kell tagadnunk. És parancsol
nunk kell, kérlelhetetlen, szigorú pa
ranccsal. Engedelmeskednünk kell 
s z í v ó s  bizodalommal és élő hittel. 
Csak akkor lesz vallás az egyházhoz 
tartozandóságunk és csak akkor jár 
mellettünk a Megváltó Krisztus. Ha 
az emberek ezt az életünket látják, 
akkor azt mondják: „íme, a Krisz
tus leszálló« a hegyről.“

M ese a boldogságról.
Irta: Kapi Béla.

A király szomorúan ült bölcsei 
közt. „Hát mit végeztetek a hosszú, 
csillagos éjszakán ? . . .“

Egy őszszakállu mélyen meghajolva 
szólt: hiába volt minden 1 A csillag
képek elhomályosodtak s arcukat el
fedte a ködfelhő.

Vásott tábláju, vaskos könyvén 
nyugtatta ujját a másik, úgy ment 
az arany trónus elé: Nem a csilla
gokban, itt van Uram, a mit kere
sői! . .  . Országodtól keletre, túl a 
harmadik határon van egy embert 
nem látott, fejsze hangját nem hallott 
rengeteg erdőség. Közepén felhőtérintő 
magas hegy veti meg lábát. Annak 
tetején, a göncölszekér rudjával egy 
vonalban, három szikla árnyékában 
bugyog egy kis forrás. Ha népedet 
boldoggá akarod tenni, „igyál annak 
vizéből, és megismered a boldogság 
titkát.“

Az öreg ráhajolt könyvére, úgy 
betüzgette az írást. „ . . .  ott van ke
leten . . . , a hegy neve Anefiktos, el 
ne felejtsd: Anefiktos“ . . .

Még hallgattak mindannyian, mikor 
felpattant közülük egy bátor tekintetű 
fiatal ember és így szólt: Nem, kirá
lyom ! mese az, mit ezek a tisztes 
öregek neked elmondanak. Ha a bol
dogság titkát meg akarod ismerni, 
ne a csillagokat, meg a jóskönyveket, 
hanem magát az életet kérdezd meg. 
Azért én azt mondom: töltsd meg 
tarisznyámat arannyal, ezüsttel, azu
tán adj egy nagy, pöcsétes királyi 
levelet, hogy jöhessek-mehessek a hol 
csak akarok, és én — egy esztendőt se 
vetek neki, — eléd adom a boldog
ság bölcsességét . . .“

Tetszett a királynak a bátor beszéd 
s másnap János diák nekivágott az 
országnak. Alighogy elindult, melléje 
csatlakozott egy furcsa tormáju em
ber. Hosszú lebernyeges kabátja a 
sarkát verte, s három csúcsba szaladó 
sipkája ide-oda libbent gyors járása
kor. János diák még a száját is nyitva 
felejtette, mikor egyszer csak ezzel a 
szóval szólította meg: „no, hiszen te is 
nagy ostobaságnak indulsz neki! . . . 
Hát hogy keresed meg azt, a mi 
nincsen ? . . .  No, azért jöjj csak, majd 
én vezetlek . . .“

Mentek, mentek, mendegéltek . . .
Egy szegényes kunyhó ajtaján orr- 

facsarő füst tódult ki. Háromlábú kis 
széken öreg anyóka ült s ugyancsak 
tömte a tűzhely gyomrát nedves ve
nyigével.

Jó napot kívántak, úgy kerültek 
beljebb.

— Hát mit csinálnak asszony- 
néném ?. . .“

Az asszony kelletlenül felelt.
— Erre a hétre főzöm a babot.
— Hát a fia ? . . .

—' Az meg a jövő hétre valót 
hüvelyezi.

— Hát az ura ?. . .
— Az meg a télre valót száritgatja 

a napon . . .“
— „Hát a boldogságot mikor lát

ták utoljára ?“ . . .
Az öreg asszony mérgesen csapta 

le bögréjét. „Szegény ember a bol
dogságról is éhesen álmodik. Csak a 
nyomorúságot látjuk, de azt azután 
mindennap bőségesen*. . .

Egy csomó venyigét gyömöszölt a 
tűzhelybe. A rozsdaette ajtón át ki
csapott a köhögésre ingerlő kékes 
füst.

Mentek, mendegéltek. . .
Egyszer csak elérkeztek egy virá

gos kert közepén álló szép palotába. 
Széles márványlépcsőkön szolgák 
szaladgáltak fel és alá s ezüst tálcá
kon hordták a finom ételeket és drága 
italokat. A folyosókat aranyos szobrok, 
embernyi virágtartók, csillogó díszíté
sek ékesítették. Meg is fájult a sze
mük a sok nézéstől. Az ajtónál visz- 
szahökkent János diák, mert két nagy 
sörényű oroszlán őrizte annak oldal
fáját. De a vezetője megfogta karját: 
ne félj 1.. . nem harapnak, hiszen ki 
vannak tömve !. .. Neki is bátorodott, 
s azt gondolta magában, no most 
mégis csak jó helyen járunk, itt majd 
megtaláljuk a boldogságot!.. .

De ugyancsak nagyot csalódott. A 
palota ura keserűen nevetett: jaj, de
hogy ismerem a boldogságot! . . .  
Nagy vagyon, nagy gond, sok ember, 
sok keserűség. Nappal vigyázok, hogy 
meg ne lopjanak az alkalmazottaim, 
meg patvarkodom a szemérmetlen 
koldus-néppel, este meg bezárkózom 
a belső szobámba s úgy alszom el, 
hogy mellettem ott fekszik a töltött 
pisztoly. — Hát ez boldogság?. . .

Tovább mentek és jóllehet az est 
már ott rezgett a virágok és fűszálak 
közt, mégis bekopogtattak egy tudós
hoz. Éppen ott állt a szobája üveg
falánál s egy nagy messzelátón át az 
eget nézegette. Megkérdezték illő mó
don, hogy mivelhogy ő olyan nagy 
tudós lenne, talán útbaigazíthatná 
őket: merre keressék a boldogságot? 
De az a fejét rázta. „Még nem találták 
meg azt a csillagot, melyen megterem
ne az igazi boldogság. Itt a földön 
ugyan hiába keresitek.“

Nagyon elszomorodott János diák. 
Már most mit csináljon?... Hogy 
menjen haza szégyenszemre ? Másnap 
reggel kedvetlenül indult útnak. Egy
szerre csak az illatos réteken és csön
desen zúgó erdőkön át harangcsön
gést hozott feléjük a szellő. János
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diák felütötte fejét: arra menjünk, 
talán ott van !. . .

Hiába ráncigálta pajtása a másik 
irányba, ő csak megerősödött a régi 
akarata mellett. „No, csak eredj bo
lond a bolondokhoz, — szólt mérge
sen a köpenyeges, — én majd itt 
lehüselek. . A tarisznyádat is itthagy
hatod, majd elgondozom addigelé.“. ..

Úgy is történt. János diák ment- 
mendegélt, egyszerre csak talált egy 
templomot. Be is ment, meghallgatta 
az éneket, meg a pap prédikációját. 
Arról beszélt, hogy „boldogok a tiszta 
szivüek, mert ők az Istent meglátják.“ 
Áhitatos csönd borult a szentházra, 
mikor azt magyarázgatta, hogy csak 
akkor lehetünk boldogok, ha meg
látjuk és életünkben másoknak is 
megmutatjuk az igazi Istent.

Mikor János diák kijött a templom
ból, valami különös melegséget érzett 
a szíve körül. A lelke belenevetett a 
szürke, nagy világba. Elfelejtette gya
loglásait, könnyűnek, szépnek látott 
mindent. Ragyogott, mosolygott feléje 
az élet. Két pillangó kergetődzött a déli 
verőfényben. Hozzájuk szegődött har
madiknak s végig kergette őket a patak
parton, le egészen az erdőlankásig. 
Hanem ott azután mégis csak gyö
keret vert lába. Hiába kiáltozott, a 
köpönyeges nem volt seholsem. Az 
bizony eltűnt az arany-tarisznyával 
együtt.

Nagy búsan nekivágott a mere
deknek. El is fáradt, meg is éhezett, 
hát bement az első házba, melynek 
füstölgő kéménye barátságosan hívo
gatta. Éppen akkor ültek asztalhoz. 
Nem engedték, hogy pironkodva ké
regessen, hanem helyet mutattak 
neki: jöjjön csak jó ember, valami
vel kevesebbet eszik mindegyikünk, 
jut akkor magának is 1 . . . Egymás
után merítettek a tálból. Jutott is, 
maradt is.

Mikor már ettek, megkérdezte őket: 
„ugyan, látják e néhanapján a bol
dogságot? . . . "  Azok igent intettek 
lejükkel, azután csöndesen mond
ták : — az Isten jobb, mint megér
dem eljük!... Egész héten küzkö- 
dünk és ő ad kenyeret. És az ember 
megtanul a kevésnek örülni, mit az 
életben talál.

János diák csodás érzésekkel kö
szönt el a házból. A szive úgy tele 
volt, hogy nem is ment messzire, 
hanem a domboldal erdőritkásán 
keresett egy védett helyet magának. 
Ott azután végig dőlt a puha moha
ágyon s nézte hogyan ereszkedik le 
az alkonyat, s hogyan gyúlnak ki a 
hatalmas égboltozaton a fénylő csilla
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gok. Egyszerre csak érezte, hogy 
valami csöndesen ránehezedik pil
láira, le-lehunyta, felnyitotta szemeit, 
egyszerre csak elaludt.

Másnap kora reggel ott igyekezett 
az országúton. Déltájban egy szép 
kastélyhoz érkezett. Nem akart be
menni, mert gondolta, hogy itt is 
valamiféle boldogtalan gazdag ember 
lakik. De amint a keritésfal árnyé
kában üldögélt, látja ám, hogy öreg 
anyókák, görnyedt emberek, meg 
mankós nyomorékok csoszognak a 
kastély felé s mindegyik két füles 
bögrét szorongat a kezében. Neki
bátorodott, bement ő is. Hát a kony
hában osztogatták ám az ebédet. 
Még jó szót is adtak hozzá. Neki 
persze bögréje nem volt, hát leül
tették egy asztalhoz s ott tették 
eléje a párolgó levest, meg a főze
léket. Éppen végzett az evéssel, mi
kor bejött egy jóságos arcú, őszhaju 
asszony. János diák odament hozzá 
s megköszönte neki a szives jótar
tást. Égy pillanatig meg is állt előtte.

— No jó ember, akar még vala
mit ?. . .  kérdezte az asszony.

Ő pedig elmondta, hogy miért 
járja a nagy országutat s megkér
dezte, hogy látják-e errefelé néha- 
néha a boldogságot?

Az asszony jólelküen felelt. Aki 
szereti az Istent és nem él hiába, az 
mindig látja a boldogságot. Csak
hogy igazán kell élni s a köztünk 
járó embereknél kell megmutatni, 
hogy mennyire szeretjük az Istent“ . . .

Megköszönte a jó tanácsot és to
vább ment. A harmadik falu hatá
ránál megkeskenyedett az országút 
kanyargó fehér szalagja. Balról szé
les hegyoldal ereszkedett alá. A ese- 
nevész boróka közt mintha mese
országbeli óriás-béka lenne, meg
lapult egy-egy mohos kőszikla zöldes 
háta. Jobbról széles völgykatlan te
rült el. A mélyről felvilágított egy 
sor ház fehér fala. Az út hajlásúnál 
nagy kőrakás előtt egy ember ült, s 
hatalmas kalapácsával zuhogtatta a 
köveket. János diák elnézte egy da
rabig, azután megszólította:

— Nehéz munkád van ! . . . “
Az a vállát vonta. — Nehéz, de 

kenyeret ad.
— Nem zúgolódsz m iatta?.. .
— Az Isten parancsolta.
— De mindennap ugyanazt tenni ?..
Az ember letette kalapácsát. —

Különösen beszélsz! . . .  Ha egyszer 
mindennap szükség van rá. Ha nem 
töröm a követ, akkor az eső elrontja 
az utat, nem megy a posta, a ke
reskedők kocsijai se mennek, megáll
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minden. A viz lezúdul a falura és 
tönkremegy 300 ember. Ez a munka 
is szükséges. Ezt is az Isten paran
csolta !. . .  És minden munka boldo
gít, hogyha az Isten parancsolta*. . .

Felvette kalapácsát s tovább zúzta 
a követ. János diák egy ideig még 
nézte, azután gondolt egyet és így 
búcsúzott tőle: „adjon Isten sok bol
dogságot a munkádban.“ — A másik 
szépen megköszönte.

Minden útnak van valahol vége, 
hát egyszer János diák is hazaért. 
Elvásott a bocskora talpa s elrongyo- 
lódott ruhája a hosszú vándorlásban. 
Mikor a királyi palota udvarán végig
ment, bizony ránevetgéltek a fehér
népek s a cselédgyerekek utána kia
báltak. Fenn a nagyteremben is mo
solygósra vált a nagyszakállu öregek 
arca, sőt néhány gúnyolódó megjegy
zés is röpködött a feje mellett. De 
a király csöndet intett.

János diák pedig elmondta hosszú 
utazását elejétől — végig. Figyelme
sen, csodálkozva hallgatták. Néha a 
fejüket csóválták s egyik-másiknak 
majd kiugrott szeméből a kíváncsiság.

— „így volt, Uram Királyom, — 
fejezte be* beszédét János. Jártam sze
gényeknél, gazdagoknál, tudósoknál 
és egyszerűeknél, találtam mindenütt 
boldog meg boldogtalan embert. De 
rájöttem arra is, hogy lehettek az 
emberek gazdagok, bölcsek, ha Isten 
nem volt velük, boldogtalanok voltak. 
És lehettek még olyan szegények, be
tegek, nyomorultak, ha Isten volt a 
szívükben, boldogok voltak mind
annyian. Azért királyom, a te együgyü 
szolgád csak azt mondhatja néked: 
ha boldognak akarod látni sok né
pedet és megelégedettnek szép orszá
godat, úgy tégy valamit, hogy alatt
valóid az Istent megismerjék s vele 
együtt az embereket is megszeressék.“

Bezzeg most már nem nevetett 
senki. A király is fölkelt trónusáról 
s megveregette János diák vállát. 
— „Emberül végezted, mit magadra 
vállaltál. Bölcs tapasztalataidat népem 
hasznára fordítom. Hogy pedig szol
gálatod jutalmazatlan ne maradjon, 
téged János diák ezennel lovaggá 
ütlek s neked adom a Sebesfolyó és 
Szélespatak közti földdarabot, legyen 
a neve Boldogköz.*

Mikor magukra maradtak az urak, 
mind egyenként megszorongatták Já
nos lovag kezét. „Ugyan — jeles lo
vag, mit csinálsz te azzal a nagy 
földdel, — kérdezte az egyik.

„Eszik, iszik, vígan él, — mondotta 
a másik.

„Udvari bolondot fogad s kineveti
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az élet minden baját, — tódította a 
harmadik.

János lovag hallgatta-hallgatta, azu
tán csöndesen megingatta a fejét:

— Nem ! nem ! nem ! .. . Hanem 
kikeresem a legszebb lankásdombot, 
és építtetek rá egy csodaszép temp
lomot. Elhozatom a legjobb harang
öntőt és csináltatok vele ezüstszavú, 
csengő-bongó harangot. Azután csen- 
dítek-csendítek, és mikor egybesereg- 
lett a népem, ezt mondom nekik : 
sokfelé jártam, sokféle embert láttam, 
higyjétek hát el, hogy csak az bol
dog igazán, ki tiszta szivén keresztül 
az Istent meglátja!. ..

Magyar evangélikus hittérítő.
A .Harangszó“ hasábjain már 

többször esett szó az evangélikus 
hittérítés szent munkájáról, mely a 
pogány népek megtérítésére törek
szik. Tizenkilencezer evangélikus hit
térítő áll ezen nehéz munka szolgá
latában de sajnos, hazai evangélikus 
egyházunk eddig nem volt köztük 
képviselve. Most azonban örvendetes 
eset előtt állunk. Roth Henrik, egy 
szeghegyi (Bácsmegye) születésű 
ifjú, aki itthon 4 algimnáziumi osz
tályt végzett, belépett a Lipcsében 
székelő ágost. hitv. evang. hittérítő
társaság szemináriumába s miután 
ott a 6 éves tanfolyamot sikeresen be
fejezte, f. évi május 29-én, vagyis 
pünkösd utáni szerdán, ünnepélyes 
felavatás után kiküldetik Keletafrikába, 
hogy ott a Kilimandzsáró nevű hegy
óriás tövében, a dzsagga négereknek 
hirdesse a Krisztus üdvözítő evan
géliumát.

Eddig hazai evang. egyházunkból 
egyáltalán még csak egy hittérítő ke
rült ki, Böhm Sámuel, ki 1831. okt. 
25-én Kicléd vasmegyei községben 
született, mint volt juhászbojtár 1553. 
május 2-án a bázeli misszióintézetbe 
lépett, s mint az u. n. ..Északnémet 
hittérítőtársaság“ kiküldötte 1858. 
január 4-én Nyugatafrika „Rabszol
gapart“ nevű vidékén partra szállt, 
hol azonban Waya nevű állomáson 
már 1859. október 27-én meghalt. 
Az európaiakra csaknem elviselhe
tetlen láz oltotta ki életét, mielőtt 
mint hittérítő eredményt tudott volna 
elérni.

Annál örvendetesebb, hogy ilyen 
hosszú szünet után most ismét akadt 
közöttünk egy ifjú, aki hite által in
díttatva igy szól Pál apostollal, ezen 
minden idők legnagyobb hittérítőjével:

„Semmivel se gondolok, még az én 
életem sem drága nékem, csakhogy 
elvégezhessem az én futásomat öröm
mel, és azt a szolgálatot, melyet 
vettem az Ur Jézustól, hogy bizony
ságot tegyek az Isten kegyelmének 
evangéliumáról“. (Ap. csel. 20, 24.)

Roth Henrik részt vett hazai evang. 
misszióegyesületünk m. é. november 
12-én Pinkafőn tartott közgyűlésén 
is, hol a hit újjászülető erejétől meg
szentelt egyéniségével s fellépésének 
nemes egyszerűségével a legjobb 
benyomást gyakorolta a misszióügy 
barátaira. Ez alkalommal a következő 
kis beszédet intézte a közgyűléshez: 
„Meghatottan, Isten és emberek iránti 
hálától eltelt szívvel állok Önök előtt 
e pillanatban. Hogy is lehetne ez 
máskép ! Hisz az lebeg szemeim előtt 
hogy az Istennek kegyelme engemet 
akar eszközéül felhasználni, a sötét
ségben bolyongó pogányok között 
szent országának terjesztésére. És 
hogy ezt megtehessem, Önök közül 
is nagyon sokan már eddig is segéd
kezet nyújtottak nekem, midőn kiké- 
peztetésem ideje alatt kegyes ado
mányaikkal támogattak. Fogadják 
ezért szívbeli hálámat. A mi Urunk 
Jézus Krisztus, aki azt mondát „A 
mit tettetek eggyel az én kicsinyeim 
közül, azt én velem cselekedtétek“, 
jutalmazza jóságukat, áldozatkészsé
güket bőséges mennyei áldásával. 
Csekély személyemet és mindenek 
előtt azt a szent művet, amelynek 
szolgálatában lépni akarok, kérem ne 
felejtsék el sohasem. Az Ur áldása 
legyen Önökkel most és mindenkor, 
— ez az én végső óhajom és imám 
mindnyájukért.“

Misszió-egyesületünk közgyűlése az 
elnökséget bízta meg, hogy hazai 
egyházunkat Roth kiküldetési ünne
pélyén képviselje. Azonban egy hit
térítőnek kiküldetése sok költségbe 
kerül. Nemcsak a hosszú utazás költ
ségét kell ugyanis fedezni, kanem el 
kell őt látni minden szükséges dolog
gal, amit ott Afrika belsejében, hon
nan 8— 10 évig hazatérésre még csak 
nem is gondolhat, nem szerezhet be 
magának. Roth Henrik pedig teljesen 
vagyontalan, öreg édes apja egyszerű 
bibliaárús, ki a könyvek könyvének 
terjesztésével tartja fenn családját s 
ki Henrikben legidősebb fiát áldozza 
fel nehéz szívvel az Urnák, kiről 
pedig azt remélte, hogy támasza, 
segítőtársa lesz aggságában. Épen 
azért egyesületünk közgyűlése azt is 
elhatározta, hogy Roth Henrik hiité- 
rüöjélölt kiküldetési költségeinek fede
zésére külön gyűjtést rendez s annak

foganatosításával az elnökséget bízta 
meg.

Ezen megbízatásból folyólag az 
elnökség nevében azon bizalmas ké
réssel fordulok a „Harangszó“ olva
sóihoz is, hogy áldozzanak ezen fon
tos célra. Roth Henrik mindenét, ha 
kell, életét is feláldozza, csakhogy 
teljesítse Jézus misszióparancsát, mi
vel belső hivatást érez ezen nehéz, 
szent pályára.

Lehetetlen, hogy köztünk is ne le
gyenek számosán, akik legalább ado
mányaikkal igyekeznek előmozdítani, 
hogy végre mi, magyar lutheránusok 
is képviselve legyünk azon nagy és 
szent harcban, mely az Ur nevében 
folyik a nagy missziómezőn s mely
nek végcélja, hogy „a világ világos
sága“ győzzön a pogányság sötétsége 
felett.

Milyen nagy lesz ezen fiatal hit- 
sorsos honfitársunk öröme, ha azon 
boldogító tudattal indulhat majd el 
nehéz útjára, hogy otthon is megér
tették és méltányolták szent elhatá
rozását ; milyen nagy lesz hálája, ha 
annyi adomány gvül össze, hogy jó 
öreg szüleit is elvihetjük kiküldetési 
ünnepélyére, hogy elindulása előtt 
még egyszer megölelhesse, megcsó
kolhassa őket, e földön — talán 
utoljára.

A kegyes adományok, melyeket 
hirlapilag nyugtázunk, alulírotthoz 
küldendők.

A „magyarhoni ágost. hitv. evang. 
misszióegyesület“ vezetősége nevé
ben :

Ágfalva, (Sopronmegye)
Scholtz Ödön

lelkész,
misszióegyesületi e. elnök.

Vendéglátás.
Franciából Dérouléde után szabadon.

Az átvonuló század egy kis faluban 
tartott éjjeli pihenőt. Az egyik agyon
zaklatott, meggémberedett közlegényt 
egy szegény özvegyasszonyhoz szál
lásolták el.

Ez tárt karokkal fogadta váratlan 
vendégét és menten be fütött a 
nagy cserépkályhába, hogy addig is 
mig a vacsora elkészül, a fáradt hadfi 
melegedhessék, szárítkozhassék.

„Jó anyókám, ne szítsd már a 
lángot, elég meleg már a szobád. 
Nem fázom többé, a ruhám is meg
száradt, — kíméld a tüzelőt, amit 
talán magad gyüjtöttél nagy fárad
sággal az erdőn i “

De az asszony nagyobb rőzse-
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köteget dob a parázsra: „Melegedj 
csak — szegény katona — mele
gedj 1“

Asztalt térit himes abrosszal, meg
szegi barna kenyerét; bort hoz má- 
zos korsóban, szerény éléstára leg
javát mind elébe tárja.

„Ne fáraszd magadat én miattam, 
nem vagyok éhes. Takarodó előtt 
megkaptuk mind a levesünk. Nem 
vagyunk mi ilyen lakomához szokva.“

De az asszony csak tovább sür
gölődik, bort tölt a pohárba és tá
nyérjára rakja a legjobb falatokat:

„Egyél csak — fiam gyüjts erőt! “
Ágyat bont ezután, párnát párnára 

halmoz, bár a vendég nevetve tilta
kozik :

— „Hova gondolsz?! Nem vagyok 
én se beteg, se asszony. Engedd meg, 
hogy a jászolba szénából vessek 
ágyat magamnak, ott is úgy fogok 
aludni mint egy király.“ — Ám az 
özvegy reá se hallgat, csak szorgos 
kézzel simítja a lepedőt, puhítja a 
vánkost, teregeti a párnát: — Feküdj 
csak le — vitéz s aludd ki ma
gadat ! “

Még nyugszik a vendég, de az 
özvegy már fölkelt s titkolódzva 
tesz-vesz körülötte. Kis ezüst-pénzt 
csúsztat ruhája zsebébe, a táskába 
útra valót csempész papirosba csavarva.

A kürtszó hív, én hát megyek. Az 
Isten áldjon meg édes asszonyné- 
ném, s fizesse meg helyettem sok 
szivességedet. De n i! Mi ez ? A tás
kám tömve — dugva —, hogy fo
gadhassam el, mikor soha meg nem 
szolgálhatom ? Mire véljem bőkezű
ségedet ?“

Az asszony mosolyogni próbál, de 
a szeme könnybe lábad :

„Hagyd el öcsém 1 — Az én Fiamat 
is katonának vitték messze idegenbe ! 
Talán majd őt is megszánja v ilaki! ‘ . ..

Farkas Mihályné.

Kiskorpádi kisértet.
Hogy még a 20-ik században is 

milyen „nyomás alatt tartja a ki- 
sértetjárás az emberek lelkét“, azt 
akarom egy egyszerű történetben 
elmondani.

A leirt esetet a csendőrségi élet
ből merítem. 1896. évi december 
hó 5 én a kora délelőtti órákban, 
Csököíyben a laktanya előtt, egy 
uradalmi fogat állt meg, melyből az 
uradalmi intéző szállt le s a lakta
nyába lépett. — R. J. őrsparancs
nok hallva a léptek zaját, kijött az 
irodából s köszöntés után a szokásos
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módon megkérdezte: „Na intéző úr, 
talán csak nincsen valami baj önök
n é l? .. .

Hát bizony nálunk nagy baj van ! 
Néhány hét óta kisértet jár laká
sunkban s azóta nincsen nyugodal
munk. Este 8—9 órától kezdődőleg 
éjjel 3—4 óráig, sőt sokszor egészen 
reggelig szól a csengetyű. Olyan ré
mület szállta meg családomat s cse
lédségemet, hogy este 7 óra után 
ki sem mernek mozdulni, sőt meg
vallom, hogy már engem is elhagyott 
a bátorságom. Már férfitestvéremet 
is lehozattam Budapestről s együtt 
megkíséreltük a dolgot leleplezni. Ha 
a csengő megszólalt, hirtelen ajtót 
nyitottunk. De hiába. Senkitsem lát
tunk. Éjjeli őröket állítottam oda, 
akik el nem mozdultak az ajtótól, de 
azok sem tudtak rájönni a rejtelmes 
eset nyitjára. Sokszor egész éjszaka 
szólt a csengő, de sohase találtunk az 
ajtó előtt senkit, sőt futás neszét se 
hallottuk. Sőt már a külső cselédség 
sem mer este udvaromon keresztül
menni, mert attól fél, hogy ezelőtt 
két héttel meghalt parádés kocsisom 
lelke jár haza. Kérem legyen szives 
lakásomon megjelenni s a dolgot 
megvizsgálni.

Az őrsparancsnok részletesen ki
kérdezte az intézőt. Megkérdezte, 
hogy nincsen-e valamely fiatal cse
lédnő a szolgálatában, ki esetleg 
ijesztés céljából csengetne, nincsen-e 
haragosuk stb. ? Kérem, — felelte az 
intéző — az nem lehet, mert az elő
szoba, konyha és ebédlőben levő vil-_ 
lamos vezetéket leszedettem, cseléd
ségem féltében lakásomon tartózko
dik, a csengő mégis szól. Nézetem 
szerint valami láthatatlan szellemnek 
kell járni.

Az őrsparancsnok és az intéző 
abban állapodtak meg, hogy egyik 
következő napon egyik járőr titokban 
megjelenik az intéző udvarán. De 
ezt a tervet senkinek sem szabad 
tudnia.

A jelzett napon az eset megfigye
lésére F. M. altiszt vezetése alatt én 
is kivezényeltettem. Úgy intézked
tünk, hogy a községben a már be
állott esthomály leple alatt észrevét
lenül érkezhessünk meg. Ekkor úgy 
helyezkedtünk el, hogy a ház bejá
ratát és ablakait megfigyelhessük. 9 
óráig álltunk már mozdulatlanul a 
dermesztő hidegben égve a kíváncsi
ságtól, hogy vájjon milyen is lesz a 
mi kisértetünk. Eközben az intéző is 
kijött fegyveresen s egy üveg fehér 
aszú bort hozott ki számunkra. De 
bizony csak azt mondhattuk, hogy
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mindeddig semmit sem észleltünk, s 
kértük, hogy a tornácban levő őrö
ket bocsássa haza és a lámpákat ol
tássá el. Éjjel 12 óráig vártunk 
anélkül, hogy bármit is láttunk volna. 
Minthogy a hideget tovább nem bír
tuk, mi is az intéző lakásába tértünk, 
hol a sötét hálószobában az ablak
nál, — melynek külső rámájából 
egy szem hiányzott a belsőt pedig ki
nyitottuk, — helyezkedtünk el.

Kis idő múlva járőrvezetőm meg
nyomta a lábomat: „Látja ott a fal 
mellett megy valami, olyan mint egy 
nagy patkány.“ Én kinyitottam sze
meimet, de semmit sem láttam. Alig 
pár másodperc múlva ismét megérint 
járőrvezetőm: Most sem látja, ott a 
fal mellett kúszik.“ — Ekkor meglát
tam s én mókusnak néztem. Egy
szerre ablakunk külső üvegtábláját 
mintha kődarabbal dobták volna meg, 

i csörömpölve megzörrent. Magam is 
megijedtem, de még jobban az in
téző, ki alig jutott szóhoz a nagy 
ijedségtől. A következő pillanatban 
megtudtuk, hogy mi okozta az ije
delmet. Valami ismét nekiugrott az 
ablaknak, majd mikor onnan leesett, 
elkezdett keservesen nyávogni. Mivel 
a kitörött ablakfiókon beugrani nem 
birt, a tornác ajtóhoz futott, a csengő 
fogantyúja alatt egy fatörzsből készí
tett, földbe ásott karosszékre ugrott, 
annak karjáról a csengő fogantyúját 
elérte, — arra rákapaszkodott s mi
vel az nagyon könnyen járt, jól meg
rázta. Megvolt a kisértet. Bizony nem 
volt hazajáró lélek, hanem egv jól 
megtermett, meleg szobába szokta
tott macska.

Ez a Va éves macska kijárt ege- 
részni, valahogy rájött arra, hogyha 
csengetett, mindig beeresztették, 
mindaddig mig végre rémület fogta 
el a lakókat. Látták ugyan többször 
a macskát bemenni, de mivel nem 
macskát, hanem embert vártak, töl se 
tűnt senkinek. Mikor az őrök ká
romkodva nyitottak ajtót, a macska 
megijedve elszaladt s midőn elcsen
desedtek újra bebocsátást kért, s igy 
ismétlődött a többszöri csengetés.

Ha az esetet le nem lepleztük 
volna, úgy Kiskorpádon máig is 
fennállna a hit, hogy az intéző meg
halt parádés kocsisa holta után is 
hazajár. Ekkor még inkább megerő
södött bennem az a tudat, hogy bá
torsággal minden kisértetet le lehet * 
leplezni. Van még egy történet az 
emlékezetemben, az egyetlen s meg
halt fiú hazajáró leikéről szól, egy
szer majd azt is elmesélem a nép
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igaz hitének megerősítésére s babo
nás félelmének eloszlatására.

Berényi György
ny. cs. őftvezető, egyh. gondnok.

B eteg ség et terjesztő  állatok.
Az orvosi tudomány újabban több 

olyan észlelettel gazdagodott, amelyek 
a mellett bizonyítanak, hogy némely 
ragadós betegség terjesztésében az 
állatoknak jóval nagyobb szerep ju
tott, mint eddig hitték. Azt már ré
gen megállapították, hogy a bogarak 
a legkülönfélébb betegségek terjesz
tői ; igy : a légy a kolera, tífusz, a 
tuberkulózis; a szúnyog a mocsárláz, 
a sárgaláz; a bolha a pestis, a bá
rányhimlő ; a csecskelégy Közép- és 
Nyugat-Afrikában az álomkór csiráit 
viszi át egyik emberről a másikra.

Nem kevésbbé veszedelmesek e 
tekintetben a háziállatok, amelyekkel 
közvetetlen közelségben él az ember. 
Mindenesetre szép tulajdonság az 
emberben az állatok iránt való sze
retet és az állatvédelem eszméjének 
terjesztése, ámde tagadhatatlan az 
is, hogy némelyek az állatkedvelésben 
jóval tovább mennek, mint amennyit 
a modern egészségtan elemi szabályai 
megengednek.

A kutya és a macska például ál
landó terjesztője a különféle beteg
ségeknek. Vannak, akik betegségük
ben maguk mellé veszik az ágyba 
kedvelt állatjukat csupán szórakozás 
céljából. Hogyha tehát az ilyen állat
kedvelő betegsége csakugyan ragadós, 
akkor a kutya, de még inkább a 
macska, amely tudvalévőén javítha
tatlan kóbor állat, könnyen széthord
hatja a betegség mikrobáit, amelyek 
az állat szőrét bőségesen ellepik. Tly

módon azután még az olyan helyen 
is befészkelődik a betegség, ahol ed
dig nem volt, és hiábavalónak bizo
nyul az orvos minden óvóintézkedése.

Kemlinger tanár, a konstantinápolyi 
Pasteur-intézet igazgatója, tanulságos 
cikket irt e téren való megfigyelé
seiről. A jeles orvos számos példával 
igazolja, hogy a kutya és macska 
rettegett terjesztője a különféle raga
dós betegségeknek, de kiváltképpen 
a himlőnek, kanyarónak és a skar
látnak. Remiinger kísérletileg kimu
tatta, hogy az állatok szőrén a kan- 
bunkulus, a diftéria és a tífusz mikro
bái a megfertőzés után több nap 
múlva is életképesek voltak.

A mily gyakori a kutyánál a tu
berkulózis, épp oly sűrűn fordul elő 
a macskánál a rákos megbetegedés, 
amelyről tudós orvosok állítják, hogy 
az emberre is átragadhat. Egy fran
cia orvos-professzor egy esetről em
lékszik meg, amikor a rákbajban el
hullott macskától a család több tagja 
megkapta a rettenetes betegséget.

A statisztikai adatok szerint a ve
szettségben elpusztult emberek száma 
még mindig elég tekintélyes; kivéve 
Nagybritánniát, ahol jóval energiku- 
sabbak az idevonatkozó óvórendsza
bályok, mint bármely más országban. 
Ismeretes ugyanis, hogy a veszettség 
nemcsak harapás révén ragad át az 
emberre; ez a félelmetes veszedelem 
fejlődése első stádiumában föl nem 
ismerhető a kutyán, amely, ha ilyen
kor megnyalja az ember kezét vagy 
arcát, ahol esetleg jelentéktelen kar
colás vagy pörsenés van, könnyen 
megfertőzheti az embert. Már azért is 
óvakodni kell a kutya és a macska 
túlságos dédelgetésétől, mert ezek az 
állatok az utca porában kimutatható

különféle mikrobákat szőrükön haza 
hordják.

Ami pedig a házi díszmadarakat 
és a szárnyas állatokat illeti, ezek ha 
nem is kóborlás közben összeszedett 
baktériumok által okozhatnak vesze
delmet, de a maguk betegségét plán
tálhatják át az emberre. Nevezetesen 
a papagáj a ragadós tüdőgyulladást; 
a galamb, a kacsa és a fácán a dif- 
tériát, amely, ha nem is azonos az 
ember diftériájával, azért elég vesze
delmes és felette ragadós betegség.

A patkány és egér félelmetes ter
jesztői különféle veszedelmes beteg
ségnek ; megírták a lapok, hogy az 
oly nagy mértékben pusztító pestist 
mindig a patkányok hurcolják szét.

Több amerikai városban drákói 
szigorral bánnak el az olyan család 
háziállatjaival, amelyben ragadós be
tegség ütött ki. Mihelyt az orvos 
hivatalos jelentése révén a hatóság 
tudomást szerez a bajról, a család 
valamennyi háziállatát: kutyáját,
macskáját és szárnyasait szigorúan 
elkülönítik, sőt súlyosabb megbete
gedés esetén kipusztítják.

Jó, ha mindezt mi is meggondol
juk s a szerint osztjuk be életren
dünket, hogy ezek ellen a veszedel
mek ellen is védekezzünk.

O lvassátok a  bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a leolötib kincs, De Isten nem lel bajlákot.
Január 21. vasárnap, 5 Mózes 33, 3 

„ 22. hétfő, Luk. 17, 5.
, 23. kedd, Zsolt. 116, 12.
„ 24. szerda, János 1, 16.
„ 25. csütörtök, Rom. 12, 18.
, 26. péntek, Máté 6, 7.
. 27. szombat, Zsolt. 116, 3 — 4.

Az egyház köréből.
A pozsonyi egyetem. Raffay Sán

dor budapesti lelkész indítványt nyúj
tott báró Prónay egyetemes felügye
lőhöz, melyben kéri, hogy a pozsonyi 
theológiának az egyetemhez való 
kapcsolása tárgyában tegyen az egye
temes egyház lépéseket. Prónay egyet, 
felügyelő már összehívta e tárgyban 
a bizottságokat.

A kőszegi felsöbbleányiskola. A
dunántúli egyházkerület kőszegi fel

sőbbleányiskolája már évek óta szűk 
és nem képes befogadni a jelentke
zőket. Az egyházkerület már arra is 
gondolt, hogy az intézetet Kőszegről 
elviszi s Szombathelyen leánygimná
ziumot állít fel. Talán ez a szándék 
kényszerítette arra Kőszeg város kö
zönségét, hogy a régi katonai lak
tanya épületét és a hozzátartozó tel
ket százezer korona vételárért fel
ajánlja az egyházkerületnek.

Halálozás. A dabronyi (Veszprém- 
megye) gyülekezet nyugalomba vo

nult érdemes tanítója, Plevniczky Pál, 
73 éves korában elhunyt Pápán. 
Temetésén Gyurátz Ferenc püspök 
és Kakas József dabronyi lelkész tar
tottak meghaló gyászbeszédet. Az Úr 
adjon a pihenni tért derék munkás
nak békességes pihenést!

Alapítvány. A pinkafői (Vasmegye) 
gyülekezet annak emlékére, hogy 
Gyurátz Ferenc püspök a gyülekeze
tei meglátogatta, 200 koronás alapít
ványt tett.

Egy nöegylet buzgólkodása. A fe



hérvárcsurgói ev. nőegylet, mely már 
évtizedek óta áldásosán működik, 
ismét tanujelét adta áldozatkészségé
nek. Január 6 iki közgyűlésén elhatá
rozta, hogy az iskolai felszerelésekre 
50 koronát ajánl fel. — Az iskola és 
templom minden felszerelése úgyszól
ván ezen kis, 26 tagból álló nőegylet 
működését hirdeti.

Missziói beszéd és imádság cim 
alatt Bándy Endre lévai lelkész ki
adta azt az ünnepi beszédet, melyet 
a magyar kér. missziói szövetség 
budapesti ünnepélyén mondott. A mély 
gondolatokat tartalmazó szép egyházi 
beszéd, mely méltó harcosa a misszió 
szent ügyének, 50 fillérért kapható.
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Itthonról.
A német császár Bécsben. Vilmos 

császár tavaszkor meglátogatja Bécs
ben Ferenc József királyt. A látoga
tás valószínűen májusban lesz és a 
császárt felesége is elkíséri.

A kivándorlás csökkenése. Az 
Egyesült-Államok bevándorlási ható
ságának jelentése szerint az 1911 -ik 
esztendő tizenegy hónapjában három- 
százezer bevándorlóval kevesebb ér
kezett az Egyesült-Államokba, mint 
az előző, 1910-ik esztendő tizenegy 
hónapjában.

Állatbiztositó-szövetkezetalakulása.
Az állattenyésztés föllendülésének 
elengedhetetlen föltétele az állatbiz
tosítás. A falusi nép szintén átlátja 
már ezt, s ennek tulajdonítható, hogy 
az állatbiztosító-szövetkezeti mozgalom 
újabban ismét erősen föllendült. Leg
utóbb Abauj- és Szolnokdobokame- 
gyében 22 községben történt meg
alakulás.

Ajándék a királynak. Pál Károly 
érselindei szőlősgazda nagy mulat
ságot csapott annak örömére, hogy 
utolsó fegyvergyakorlatát is leszolgálta. 
Ezt a nevezetes alkalmat azzal tette 
még emlékezetesebbé, hogy egy 
csobolyóban két liter finom, rizlingi 
tőről szűrt érmelléki bort küldött a 
királynak, a következő levél kiséreté- 
ben:

Felséges uralkodó királyatyám! 
Van szerencsém itten egy pár liter 
bort küldeni, mint egy kiszolgált hű 
katonája, ki szolgáltam a 11 -ik hu
szárezrednél. Azóta mint kis gazdál
kodó alakítottam társakkal szőlőt és 
egyideig az volt az elmémben, hogy 
kimódoljam azt, hogy Felségednek 
szolgálatot tegyek. Kimutatásképpen 
ez csekély ajándékommal kézit csó
kolva leborulva kérem, méltóztassék 
hálakegyelemmel elfogadni e külde

Ha r a n g s z ó

ményem. Az ég urát kérem, hogy 
még tartsa meg Felséges királyatyá
mat erő, egészségben hogy több 
bortermő éveket érjen tisztelő és 
szerető népei között. Ha pedig az 
Úristen kiszólitaná e múlandó világ
ból Felségedet a választott szentek 
seregébe, adjon lelki üdvösséget, azt 
kívánom. Kezét csókolva Felséges ki
rályom, boldog újévet Magyarország, 
Biharmegye, Érselind község Érmellék 
járás és posta kisgazdálkodó Pál 
Károly.

Pál Károly küldeménye szerencsé
sen el is jutott a királyhoz s a király 
elfogadta azt.

Az ország dolgáról.
A képviselöház január 10-ike óta 

ismét rendesen tartja üléseit. Letár
gyalta az igazságügyi és a honvédelmi 
költségvetést. Ez utóbbi kapcsán tar
talmas beszédekkel sürgette az ellen
zék a honvéd tüzérség felállítását s a 
honvédség magyar szellemének meg
erősítését. A honvédelmi költségvetés 
után a pénzügyi költségvetésre tért 
át a ház.

A helyzet. Még most is bizonytalan, 
hogy mi következik a költségvetés 
letárgyalása után. A kormány ismét 
előveszi a véderőjavaslatot s ezzel 
együtt az ellenzék újra harcot indít 
a mérhetetlen pénz- és emberadó el
len. Justh Gyula pártja feltétlen har
cot hirdet. Kossuth Ferenc és Andrássy 
a béke szükségességét hangoztatják, 
de ennek feltételét abban látják, hogy 
a kormány hozzon nemzeti enged
ményeket.

Kossuth a választójogról. Kossuth 
Ferenc cikket írt a választójogról. 
Foglalkozik a szociáldemokrata párt 
álláspontjával,mely szerint azok minden 
20 éves férfi és nő munkásnak vá
lasztójogot követelnek s azt semmiféle 
feltételhez sem kötik. Kossuth erős 
szavakban kel ki ez ellen es azt mond
ja, hogy ilyen választójog mellett 10 
év alatt tönkremenne Magyarország. 
Nem a munkások, hanem a nemzeti
ségek tennék tönkre. Mert a magyar
ság aránya 52, a nemzetiségeké pedig 
48 százalék.

Justh Gyula ünneplése. Justh Gyulát, 
a függetlenségi és 48-as párt elnökét, 
62-ik születésnapja alkalmával lelkes 
ünneplésben részesítette pártja.

Az okszerű pincekezelés terjesztése. 
Serényi Béla gróf földmivelésügyi 
miniszter rendeletére önálló nagyobb 
szőlőbirtokosok és gazdatisztek szá
mára Budafokon az állami pincemes
teri iskolában borkezelési kurzust
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rendeznek. A kurzus január 29-én 
kezdődik és tart február 10-ig. Mind
azok a szőlőbirtokosok és gazdatisz
tek, a kik e kurzust hallgatni óhajtják, 
fölvételért forduljanak minél előbb a 
budafoki állami pincemesteri iskola 
igazgatóságához.

A nagyvilágból.

A háború. Kisebb csatározáso
kat, néhány hajó elfogását leszá
mítva, nincsen semmi eseménye a 
török-olasz háborúnak. Annál fonto
sabb az, hogy Konstantinápolyban a 
kamara leszavazta az alkotmány- 
módosítást. Ezzel valószínűleg a há
borús párt került uralomra.

A kinai forradalom annyira elha
talmasodott az egész országban, hogy 
az uralkodó-család lemondani készül. 
Állítólag már meg is indultak az erre 
vonatkozó tárgyalások.

Vasúti szerencsétlenség. A Páris 
és Bondy között közlekedő közúti 
vasúton két vonat összeütközött. Hat 
ember meghalt, húsz megsebesült. — 
A Kanada-Pacifik vasút két vonata 
Térré Bonne mellett összeütközött. 
A halottak száma harminchárom.

Szerencsétlenség egy ágyuöntő- 
gyárban. Egy franciaországi ágyu- 
öntő-gyárban egy olvasztókemence, 
melyben 30.000 kilogram bronztömeg 
volt, szétrobbant. Huszonegy mun
kást ért a folyékony érctömeg. Kö
zülök nyolc meghalt, hét súlyosan 
megsebesült.

A világ gabonatermése. Az összes 
gabonanemüek 1911. évi termés
hozama 1910. évihez képest 325.87 
millió métermázsával kisebb volt. 
Vagyis 1911-ben 3241.00, mig
1910-ben 3566.87 millió métermázsa 
termett. A világ összes búzatermése 
960.60 (tavaly 995.45) millió méter
mázsa, a rozstermés 454.24 (459.93) 
mm., az árpatermés 354 64 (362.69) 
mm. a zab termése 568.88 (641.21) 
mm., a tengeri összes termése 902.46 
(1107.50 millió métermázsát tett ki.

Borzalmas tüzeset volt Newyork- 
ban. Egy nagy biztositó társaságnak 
20 emeletes magas háza leégett. A 
tűzoltók megfeszített munkája hiába
való volt, nem tudtak semmit se 
menteni. Két ember meghalt. Az 
épület tönkrement. A kár száz millió 
korona. Az épületben őriztette sok 
bank a maga értékpapírjait összesen 
két ezer millió korona értékben. Sze
rencsére ezek a páncélszobákban nem 
semmisültek meg.
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A Harangszó perselye.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 407 K 
74 f ; újabban adakoztak: dr. Sze- i 
lányi Ödön Pozsony 79 f, Ev. gyü
lekezet Zalaistvánd 2 K 95 f, Ev. 
gyülekezet Sárszentlőrinc 1 K 50 f, | 
Ev. gyülekezet Bük 5 K 60 f ; ősz ; 
szesen 418 K 58 f. — A jókedvű 
adakozót szereti az Isten 1

G A B O N A Á U A K .
Kimbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1912. év, január hó 18 án.

Búza 22.—, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 
20.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Hirdetés.
Egy evang. vallású, jóravaló szoba

festő-tanulót keresek. Tanulási idő 
4 év. Teljes ellátást és ruházatot kap. 
Rácz Lajos szobafestő Buszt. Sopron- 
megye.

Kitűnő balaton-melléki ó- és uj- 
bort ajánlok méltányos ár mellett 
vasúton, kölcsönhordóban 50 litertől 
kezdve. Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa, Zalamegye.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

W elliscb Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

A lapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépe k .

L U T H E R-TA R S A S A G.
A Luther-Társaság pénztárába 1911. dec. hó l-től 31-ig befolyt összegek kimutatása:

1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Sántha Károly, Majba Vilmos, Wagner Dániel Budapest, Kispesti evang. 
egyház, Varsányi Mátvás Budapest, Zalai evang. egyházmegye, Pozsonyi evang. lyceum, Alziebler Mihály, Alziebler András, Nos/kó István 
Rákoskeresztúr, Wladár Miksa Szirák, Haviár Dániel Szarvas, Bártfai evang. I. egyház, Margóczy Emma Szarvas, Pécsi evang. egyház, 
Kául Jakab Rókus, Koltai evang. egyház, Baldauf Gusztáv Pápa, Molnár János Sobor, Magyar József, Magyar Géza Szák, Martinyi 
József Nyíregyháza, Nemeskéri evang. egyház, GyOrky Pál Rimaszombat, Sinkó Gyula Maglód, özv. Thébusz Jánosné Bpest, Mauriiz 
Gusztáv, Bartsch Károly Kassa, Albrecht Géza Nagyszombat, Diósgyőri evang. egyház, Csóti evang. egyház, Vanyolai evang. egyház, 
Kémény Lajos Budapest, Benedicty József Budapest, Battyándi ev. egyház, bodohegyi ev. egyház. Nemescsói evang. egyház, Körmendi 
ev. egyház, Porkoláb Gyula Battyánd, Gölniczbányai ev. egyház, Ivándárdai ev leánvegyház, Hütter Lajos N.-Kanizsa, Duncsák István 
Tsztmiklós, Pozsonymegyei ev. egyházmegye, Kemenesmagasi ev. egyház, Tompa Sándor Kemenesmagasi, Böjtös János Kemenesmagasi 
Lepossa Daniel Magyaróvár, Pankuch Gusztáv Eperjes, Szabadkai ev. egyház. Körösi Emil Szabadka, Hornyánszky Aladár Pozsony, 
Fertőmeggyesi ev. egyház, Bankó Jártos Medgyesegyháza, Lajosfalvai ev. egvház, Breyer Jakab Fertőmeggyes. — 1907. évre : HaUisa 
Péter Árvanagytalu. — 1907—1908. évre: Mennyhärd Frigyes Sopron. — 1908—1912. évre: Kablicza Béla Oláhpatak. — 1909—1911 
évre: Kölesei evang. egyház. — 1910. évre: Kurjatko Mátyás Pallos, Blaskovits Oszkár N-Tarcsa. — 1910—1911. évre: Korompai 
ev. egyház, Kiss János Szombathely, Kézmárszky Károly Kecskemét. — 1911. év I-ső felére: Frenyó András Tápiószele. — 1911 
év 11-dik felére: Freilag János Csorvás. — 1911—1912. évre: Szombathelyi ev. egyház. — 1912. évre: Geduly Elek Ferenc Buda 
pest, Kapi Béla Körmend, özv. Turcsányi Andorné Körmend, Kőszegi ev. egyház, Margócsy István Ácsa, Porogszentkirályi ev. egyház 
1913. évre: Pieler Mátyás Kaboid, Zsilinszky Endre Medgyesegyháza. — 1911. évre: Melczer Dezső Galgagyörk (6 kor.)

2. Alapító tagtól évi 10 koronával 1911-re: Maglódi evang. egyház.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1911-re: Handtel Vilmos Debrecen, Fulajtár DánieL N.-Szentmiklós. 

1910—1911. évre: dr. Gerhauser József Szeged, Martin Tivadar Zombor (4 kor)
4 Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1911-re: Czövek Péter Pusztaföldvár, Paulovics János Tótkomlós, 

Adriányi Jenöné. Dvortsák Józsefné, Szutorisz Róbert Bártfa. — 1909—1911. évre: Trnovszky János Tótkomlós, Bödecs Sándor 
Nagyveleg. — 1911—1912. évre: Fabriczy Pál Orosháza. — 1912. évre: Adriányi Kornél, Alth Lajos, Bálint Lajos, Bartsch Gyula, 
Bartsch Sándor, Császár Ida, Dávid János, Franz Vilmos, Gründl Ede, Gründl Mátyás, id. Jármay Titusz, Lintner Tivadar, Matyus 
György, Mosánszky Béla. Pályi Gyula, Plachta Róbert, Schimko János, Spiesz Paula, Szakmáry Géza, Tirscher István, Weszer Géza, 
Wiedmann Gusztávné, Zsigmondy Károly, Bartsch Károly Bártfa

5. Előfizetés családi lapra : Győry József Tét. (1 K), Novák Gyuláné Nyíregyháza (2 K), özv. Soltész. Gyuláné Nyíregy
háza (2 K), Fuhrmann Lajos Kata (2 K), Asbóth József Sopron (2 K), Antal Lajos Mencshely (2 K), Szuh Károly (2 K), Gnoth István 
(2 K) Kemenesmagasi. Mezőberényi nemzetikor (1 K).

fi Kerületektől: Dunáninneni ev. egyházkerület 1911. évi járulék (600 K).
Összesen befolyt: 1377 kor. t r o n T s ib -
Budapest, (IV., Deaktér 4.) 1911. december hó 31. J j t í i l L J l l  í l t J U l l l A

társ. pénztáros.
Nyomatott Wellisch Béla villamtlzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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& Z . Á S O S  JSTSPS«AP.
A „Luther Társaság“ hivatalos lapja.

MeuJelenlk novembertől lebrnárlo minőén vasárnap, márclnstól októlerlo minőén másoőlk vasárnap. 
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 

Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kézira tok  és m indennem ű m eg

ke resések  a szerkesztőség  c ím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. E lőfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

Éji utón.
Hallgatag szép nyári éjjel 
Hullanak a csillagok;
Nézem őket fájó kéjjel,
Amint némán ballagok.

Mennyi csillag vonta fénybe 
Árnyékéltem útjait,
S mind lehullott néma éjbe, 
Egy ragyog csak még, a hit.

Én egyetlen hü vezérem,
Te világíts utamon!
Mig a messze célt elérem, 
Légy én nyájas csillagom I

Sántha K á ro ly .

Farsang.
Irta: Rónay B. Gyula.

Az öröm s vígság farsangi idősza
kában o'yan az élet, mint egy nagy 
„virágos ken.“ Az emberek egymás
után belépnek, s virágot keresnek 
maguknak. Ízlésük különböző. Az 
egyik megelégszik a szerény ibolyá
val, az ártatlan fehér liliommal, a 
melyek egyszerűségükben is gyönyör
ködtetik a szemet. A másik már rikí
tóbb színű s erősebb illatú virágot

tűz keblére, amelynek színe szembe- 
ötlőbb, illata kábítóbb.

így van az ember az élet örömei
vel is. Az egyik a tiszta és ártatlan 
örömöket választja, a melyek testére 
s lelkére egyaránt felüdítő, jótékony 
hatást gyakorolnak ; a másik ellenben 
beleveti magát a csábítóbb, de vét
kes gyönyörök és élvezetek árjába, 
amelyek testi egészségét s lelke tisz
taságát egyaránt a romlás örvényébe 
sodorják.

Az emberi szívnek „joga van“ 
örülni; hiszen a jóságos Isten az 
embert nem siralomház bús lakójá
nak, nem szomorúságra, hanem 
örömre s az irás szavai szerint „örök 
boldogságra“ teremtette. Igaz, hogy 
néha fájdalmat s megpróbáltatást is 
bocsát reánk, de erre arany igazság 
a költőnek ez a mondása: „Fájdalom 
a boldogságnak egyik alkotórésze!“

Igen I az emberi szívnek joga van 
vigadni és örvendezni. Azt mondja 
az irás is: „Egyed vigassággal a te 
kenyeredet és igyad vidámsággal a 
te borodat! . . .  de égj úttal hozzáteszi 
jóakaró intésül: .amíg kedvesek Is
tennek a te cselekedeteid.“ (Pred. IX. 
r. 9. v.) És ép ez az utóbbi az, ami
ről az öröm s vígság idején oly hamar 
s oly sokszor megfeledkezik a gyarló 
ember, amidőn az Isten által nyújtott 
örömöket annyiszor nem „Istennek

tetsző módon“ használja. Igaz, hogy 
ez a „helyes használat“ nem olyan 
könnyű, mint amilyennek első pilla
natra látszik. Elmondhatjuk, hogy 
keresztyénileg örülni semmivel sem 
kisebb dolog, semmivel sem könnyebb 
munka, mint keresztyénileg elhordozni 
a csapásokat. Sőt az ember erkölcsi 
erejének s igazi értékének sokkal ke
ményebb próbája az örömök élvezése, 
mint a keresztnek elviselése; mert a 
nem szeretem napokban az ember 
rendesen józan és józan fővel gon
dolkodik, míg az örvendezésben s 
vigadozásban sokan fejüket vesztik 
s mámortól kábultan rohannak a 
romlás tátongó örvényébe. De nem 
nehéz az élet örömeit Istennek tetsző 
módon használni, ha folyton szemünk 
előtt tartjuk azt, hogy akár élünk, 
akár halunk, akár örülünk s akár
bánkódunk........ mindenkor az Űréi
vagyunk I

Ám örvendezzünk a jelen farsangi 
időszakban s életünknek minden ide
jében, de mindig csak addig a hatá
rig, amíg „kedvesek Istennek a mi 
cselekedeteink. Éberen őrködjünk afö
lött, hogy örvendezésünk s vígado- 
zásunk Istennek reánk lehelt képét 
soha be ne szennyezze, szívünk tisz
taságát soha be ne mocskolja, mert 
ez esetben igaz öröm úgysem teremne 
számunkra, ha a legszilajabb öröm
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karjaiba vetnénk is magunkat. Azt 
mondja az énekvers is :

„Amely szívben nincs tisztaság, 
Bánat gyötri s fájdalom.
De tiszta szívben vigasság 
Lakik s kedves nyugalom !“

Az a fiatal, aki abban a balga 
hiedelemben ringatja magát, hogv az 
ő kora a „mulatságok“ kora, sohase 
feledje az irás intését: „Örvendezz 
ifjú a te ifjúságodban, de megtudjad, 
hogy mindezért az Isten tégedet Íté
letre von!“ (Pred. XII. r. 1. v.) Az a 
komoly felnőtt s az élte javát már 
háta mögött hagyó öreg szinte érezze 
magát minden cselekedete alkalmával 
a szentséges Istennek színe előtt, 
aki mindenkinek megfizet cselekedetei 
szerint. Egyszóval.. .  amikor az élet 
virágos kertjében járva a tiszta s 
ártatlan, avagy a kábító s megrontó 
öröm virágok leszakítására nyuj’juk 
ki kezeinket... jussanak eszünkbe 
az ének-versnek eme gyönyörű szavai: 

„Nincs mi rajtunk szebb ékesség,
Mint a szent ártatlanság.
Kedves a szép szemérmesség 
S az illendő vigasság.
Isten embert szereti,
Aki a jót követi.
A tiszta szívű várhatja,
Hogy az Urat megláthatja !“

A doktor úr papagálya.
Irta: Pohánka Margit.

Tavasz volt. Intézetünk kertjében 
akkor álltak legszebb virágzásban az 
almafák. Minden olyan lelket meg
ragadó ott ilyenkor. Egy helyütt égbe- 
nyuló, százados fenyő terjeszti szét 
ágait, koronája szélviharban szinte 
földig hajlong ide-oda, mintha derék
ban ketté akarna roppanni. De ez 
csak látszat. Mintahogy az a szomorú- 
fűz hajladozik a kút mellett. Ezüstös 
levelű olajták apró sárga virágának 
mámoritó illata úszik a levegőben. 
Egy-egy ilyen virágzó, leveles ágacs
kát minden növendék megszerez em
lékképen, ha törik, ha szakad. Az öreg 
kertész legszigorúbb tilalma dacára is!

A tavaszi szellő, mely olykor meg- 
libbenti a juharfák leveleit, lágyan, 
simogatón suhan végig az alant játszó 
gyermeksereg kipirult orcáin. De ime 
a fehér kerti utón egy nő közeledik. 
Egyenest felénk tart, meg-meghajolva 
a lecsüngő sürü lombok alatt.

„Vegyétek fel a kék matrózruhá
tokat, mindenki tegyen a fejére kala
pot, — fél óra múlva elmegyünk a 
doktor úrhoz.“

„Az egész gyermekhad arca egy 
nagy kérdőjellé változik: „miért kis
asszony kérem ?“ Csak siessetek! 
Egy, kettő, gyorsan ! “

Nem is telt belé félóra, — utraké- 
szen sorakoztunk. Akkor már terjedt 
a hir szájról-szájra: a doktor úr vala- 
menyiünket be fog oltani. Hogy mi
ért ? Felsőbb rendelet, védekezés egy 
alattomosan belopódzó járvány ellen, 
melyről újságcikkek számoltak be 
pontosan nap-nap után, hogy merre 
ütötte fel a fejét. Az ország határát 
sikerült átlépni a rettegett ellenségnek 
minden vámlefizetés nélkül is.

A doktor úr házáig vezető utón 
csupa szorongató, rossz érzés támadt 
bennünk a beoltást illetőleg. Féltünk. 
A csöngetésre egy szobalány nyitott 
kaput, egyszersmind a lakosztályba 
vezető utat is megmutatta. Látva 
azonban, hogy az udvaron nem me
rünk átmenni az óriási fekete kutya 
miatt — elűzte onnét. Négyet közü
lünk rögtön beszólitottak a rendelő 
szobába.

Addig a többiek az üvegfolyóson 
helyezkedtek el. Olyan volt az, mint 
egy kis virágház. Köröskörül cserepek, 
vázákban különféle délszaki növények 
remek fajai pompáztak. A fal is tele
aggatva futókafélékkel, pálmák a 
sarokban stb. Mindez művészies el
rendezésben. Virágállványok között 
pirossipkás törpé villogtatta felénk hó- 
szin fogsorát. Kitömött állatok, mada
rak mindenfelé. De az ablakelőtti asz
talkán rácsos kalitkában már egy 
eleven, tarkatollu papagály rikácsolt. 
Azt bámultuk. Egy kis harmadik osz
tályos nagy komolyan megjegyezte: 
„Tud beszélni! én próbálok vele!“ 
Dehát ez természetesen nem ment 
neki sehogy s kénytelen volt abba
hagyni minden próbálgatást. Ezután 
kiflimaradékokkal traktáltuk untalan, 
előkeritve a zsebek mélyéből. Egy
szerre mérges lett a mi tollas barátunk. 
Rikácsolt szörnyen, izgett-mozgott, 
csapkodta szárnyait. Mi lelhette ? Lát
juk ám, hogy a nyitott ablaknál ott 
áll az a félelmes fekete kutya s na
gyokat, dühöseket ugat feléje.

— Haragban vannak, — mondta a 
kis harmadosztályos.

Hanem ez a jelenet nem sokáig 
kötötte le a figyelmet, — a kíváncsi
ság kerekedvén felül. Faképnél hagy
tunk kalitkát, papagályt, kutyát, úgy 
faggattuk négy társunkat, hiszen a 
doktor úr éppen elvégezte a beoltás 
műveletét.

— Fáj?
— Milyen ?
— Mutasd, nem vérzik?

Azok fölényesen felelték:
— Nem fáj, csak viszket, de nem 

szabad hozzányúlni.
— Másik négy növendék jöjjön be ! 

— rendelkezett a doktor úr.
Vájjon folyik-e még a háborúság 

a kalitkánál ? Hogy visszatértünk hoz
zá, — sápadtan az ijedelemtől me
redtünk a nyitvahagyott kalitka ara
nyos drótjai közé. üres volt. A papa- 
gályt hosszas kutatás után felfedezték 
szemeink egy diófa alatt. Nem a maga 
jószántából mehetett oda, annyi szent! 
Hiszen mit látunk ? Ott vergődik kíno
san a fekete kutya fogai között. Még 
néhány perc ! — s mi maradt szegény 
papagályból ? Néhány szertehullott 
tarka toll, az is csak azért, hogy min
ket vádoljon.

Hogy fogunk most a doktor úr 
szemébe nézni ? S örültünk titkon, 
mikor be se lépve a folyosóra, egy 
másik, utcára nyíló kapun eresztett 
ki bennünket. Tehát egyelőre nincs 
baj, nem vett észre semmit. Otthon 
is féltünk, remegtünk. Vártuk a dok
tor bácsit. Össze fogja ráncolni a 
homlokát, úgy igyekszik belelátni a 
lelkűnkbe : ki tette ezt ?

Óh majd őszintén bevalljuk és való
színűleg megbocsát. Mert arany szive 
van neki. Csodálatosképen nem fél
tünk már, csak vártuk, vártuk a jöt
té t . . . De hiába vártuk!

Súlyos betegségének hire jutott 
közibénk nemsokára. É s . . .  azután 
se . . .  sohase jött el számonkérni.

Régen megbocsátott az aranyszívű 
doktorbácsi, még mielőtt olyan szo
morúan s lecsüggesztett fővel ballag
tunk a koporsója után, kikisérni a 
temetőbe.

Azóta minden tavasszal, az alma 
virágzásakor feltűnik képzeletemben 
az ő tarkatollú papagálya.

Cigányok M agyarországon.
Irta: Horváth János.

Igazán érdekes, sőt rejtélyes és 
regényes faj a cigány. A tudomány 
huzamosan foglalkozott származásá
val, nyelvével, míg valamennyire tisz
tába jött velők. Annyit tudunk róluk, 
hogy Indiából származó nép, mely a 
XV. század elején jött be Európába 
s terjedt el annak különböző orszá
gaiban. Megjelenésük tüneményszerű 
volt. Csodás regéket meséltek vándor
lásuk okáról és céljáról, melyet a 
nép elhitt s barátságosan bánt velők. 
Azonban csakhamar kiderült, hogy 
ámítok voltak ás rablókká lettek,
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amire üldözni kezdték őket, de hiába, 
kiirtani már nem tudták. Amikor az
tán humánusabb idők következtek, 
le akarták telepíteni őket, de ez is 
csak nagyon kis részben sikerült. 
Dacolnak a műveltség hatásával s 
nagyrészük ma is olyan kezdetleges 
kultúrájú, mint félezer évvel ezelőtt.

Legjelentékenyebb szerepök Ma
gyarországon van, hol mint a nem
zeti zeneművészet tulajdonképpeni 
megteremtői és leghatásosabb műve
lői szerepelnek, nem egyszer jókedvre 
hangolva a szomorkodó kedélyeket 
is. S éppen, mivel zenéjükkel csak
hamar meghódították a nemzet rokon- 
szenvét, hazánkban üldözési rendele
tekkel nem igen zaklatták őket, sőt 
már a hatvani országgyűlésen 1525. 
cigányzenészek voltak hivatalosan fel
fogadva. Királyaink és fejedelmeink 
szabadalmakat adtak a cigányoknak. 
A törökvilág idején nem sokat törőd
tek velük, pedig mint kémek a hábo
rús időben nem egyszer jó szolgála
tot tettek. A törökök kiűzése után 
azonban, mivel az ország lakossága 
igen gyér volt, a kormány a cigányok 
letelepítésére is gondolt. Mária Teré
ziának 1761-ben kibocsátott rendelete 
értelmében a cigányokat a leghumá
nusabb módon kezdték a Bánságban 
letelepíteni, de nagyon kevés sikerrel. 
1767-ben Mária Terézia egy újabb, 
szigorúbb rendeletben elrendeli, hogy 
cigányok gyermekei szülőiktől elvé
tessenek és nevelés végett más nem
zetbeli embereknek adassanak át fize
tés mellett. De ezen rendelet sem 
vezetett a kívánt célhoz; a gyerme
kek csakhamar megszöktek nevelő 
szülőiktől. József császár 1783-ban 
kiadott rendelete szintén nem vezetett 
célhoz. A következő évtizedek poli
tikai zavarai és szabadsági törekvései 
némileg elterelték az állam figyelmét 
a cigányokról, főképpen miután kö
zülök többen önként letelepültek s 
csak kisebbik részök folytatja a kó
bor életet.

Egyesek is megkisérlették a ván
dorcigányok letelepítését, de siker 
nélkül. Hám János szatmári püspök 
1857-ben cigányiskolát alapított, mely 
azonban csakhamar tanuló nélkül 
maradt, éppenúgy Érsekujvárott is 
Farkas Ferenc cigányiskolája. A tör
vényhozás időről-időre szintén fog
lalkozott a cigánytelepítés és rende
zés ügyével, több ízben összeiratták 
a cigányokat, számos tervezet, tör
vényjavaslat készült, de az ügy még 
mindig nem nyert megoldást.

A legnagyobb szabású telepítési 
kísérleteket a cigánytelepítés terén

HARANGSZÓ.

József főherceg tette, ki csoportos 
telepítéssel próbált eredményt elérni, 
de sok akadállyal találkozott. Egy 
ideig Alcsuton külön cigányiskolája 
is volt, melyben 6—15 évesek tanul
tak együtt s rövid idő alatt jó ered
ményeket mutattak fel; de ez az is
kola is megszűnt. Az akkori kö2 igaz
gatási hatóságok nézete szerint az 
összpontosított telepítés sok hátrány
nyal jár s azon véleményben voltak, 
hogy a közbiztonsági felügyelet köny- 
nyebb, ha cigányaink községenkint 
helyeztetnek el.

A legutóbbi törvényes intézkedések 
szintén a községenkénti elhelyezést 
célozzák, s a hatóságok igyekeznek 
is ennek érvényt szerezni, mert a ci
gányokat a keresztelési anyakönyvek 
alapján illetékességök kimutatására 
kényszerítik s az illetékes községbe
helyezik, honnan kóborlás céljából 
eltávozniok nem szabad. A cigány- 
furfang azonban a kereszteléseknél 
is működött, amennyiben megtörtént, 
hogy gyermekeiket több lelkésszel is 
megkereszteltették, azt a községet 
diktálván be, születése helyéül, ame
lyet éppen akartak s így úgyanazon 
gyermek több paróchián is belekerült 
az anyakönyvbe, melynél fogva az 
illetékességet nem volt nehéz meg
szerezni. Ilyenformán a mi közsé
günkbe is helyeztek és pedig állandó 
tartózkodásra két — számra nézve 
most már igen tekintélyes — családot. 
A község elég jól megvan velők, ha 
nem is éppen elégedve, mert bár 
kisebb lopások terhelik leiköket, azo
kat rendszerint a környéken követik 
el. A férfiak mind jobban résztvesz- 
nek a polgári foglalkozásban, így 
kapálás, aratás és cséplés azokat is 
kenyérkeresethez juttatja; az asszo
nyok azonban űzik a koldulás mes
terségét.

A folyó iskolai év elején a tankö
teles gyermekek beírása alkalmával 
— a nagy pedagógus, Comenius azon 
elve által vezéreltetve, hogy az em
beriségnek a neveles által előidézendő 
javulása csak akkor fog bekövetkezni, 
ha a nevelésben a nép minden rétege 
részesül, — rátettük kezünket a ci
gánygyermekekre is ; megidéztettük 
őket atyjukkal együtt s megtörtént a 
beiratasuk, természetesen csak talá
lomra állapíthattuk meg a születési 
évet, hónapról és napról szó sem 
lehetvén. Midőn a törvényszabta kö
telességeket az apák lelkére kötöttük, 
azzal távoztak, hogy igyekeznek mi
előbb megfelelelő ruhával ellátni 
gyermekeiket s aztán beküldik. Persze 
ígéretüket én csak amolyan cigány
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mértékkel mértem, gondolván : dehogy 
fognak ezek engemet a közel jövő
ben háborgatni. De ezúttal én csa
lódtam s ők igazat mondtak 1 Egy 
szeptemberi reggelen mind az öt 
tanköteles gyermek beállított az isko
lába megmosakodva, rendesen felöl
tözködve, kezükben tábla- és pala
vesszővel. jelentvén: bejöttünk az isko
lába. Elhelyezésüket úgy oldottuk 
meg, hogy egy külön padba ültettük 
őket, leány- és fiúkat vegyesen, ezzel 
a tudományok előcsarnoka az ő szá
mukra is megnyílt s velők is kezde
tét vette a betűvetés mestersége.

Ami az előmenetelt illeti, határo
zottan meg lehet elégedni az ered
ménnyel ; az első osztállyal szépen 
haladnak,, az Írásuk különösen ügyes, 
sőt szépnek mondható. A kisebb ver
seket igen szívesen tanulják és szinte 
megelégedett mosoly ül arcukon, ha 
hiba nélkül el tudják mondani; a 
számolásban is ügyesek. Legtöbb 
gondot és fáradságot ad, míg az 
egyes hangoknak, különösen a ma
gánhangzóknak helyes kiejtését meg
tanulják, ez nagyon nehezen megy s 
igen sok gyakorlat és figyelmeztetés 
kell ahhoz, hogy az „ö" ne rövid 
é nek. az „a“ ne rövid á-nak, meg 
a többi is helyesen ejtessék. A tisz
taság tekintetében tőképpen a fiuknál 
néha szigorúbb rendszabályokhoz kell 
nyúlni, magaviselctük egyébként hoz
záidomul a többi gyermek magavise
letéhez, nem igen tör ki belőlük a 
cigányvirtus. Az első hónapokban 
megtörtént, hogy egyik-másik minden 
szó nélkül kimaradt, mire az elöl
járóság utján eréhesen megintettük 
a szülőket s most már csak betegség 
esetén maradnak otthon, de az apa 
vagy az anya akkor is jelenti, hogy 
gyermeke beteg.

Csak egy kellemetlensége van is
kolánknak, mióta cigánygyermekek 
látogatják, t. i. az amúgy is orresik- 
landoztató levegőt még jobban meg
rontják. Nem azért, mintha a többi 
gyermeknél nagyobb mennyiségű le
vegőt színának be, hanem a ruhá
jukból kiáradó füstszag nagyon érez
hetően vegyül a levegő közé. De hát 
ezen nem tudunk segíteni, mert cigá
nyaink lakása a sátor és kandallója a 
közepén lobogó tűz. Már ezért is, de 
meg egyáltalán az államnak még ál
dozatok árán is oda kellene hatni, 
hogy cigányaink rendes lakóházakat 
kapjanak s a sátorok véglegesen 
eltűnjenek a faluvégekről; a koldulás
tól a legszigorúbban egyszersminden- 
korra el kellene őket tiltani, gyerme
keiket pedig minden községben isko
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lába kényszeríteni. Ilyen módon s ha 
gyermekeik 6 éves koruktól 15 éves 
korukig az iskolát látogatnák, erősen 
hiszem, hogy ezen s z í v ó s  és erős faj 
a társadalomnak hasznos rétegévé 
nevelődnék.

H azaszeretet.
1804-ben történt. Napoleon francia 

császár háborúban állott Angliával.
Két angol matróz, kik Verdunben 

francia fogságban voltak, elmenekül
tek a börtönből és dacára az ellen
ség minden óvatosságának és őrkö
désének, szerencsésen eljutottak a 
Boulognei francia hadikikötőbe.

Ámde itt elvolt zárva előlük a me
nekülés útja, mert csónakra vagy 
hajóra nem juthattak. — Végre el
határozták, hogy készítenek maguk
nak egy kis csónakot, — melyet apró 
darab fákból róttak össze, csupán 
zsebkésük segítségével. — A szegé
nyes jármű mindössze 4 láb széles 
és ugyanilyen hosszú s olyan köny- 
nyű volt, hogy akárki könnyen elvi- 
hette hátán. De hát mit ért ez a kis 
sajka ?

Ha a menekü'őket felfedezik, úgy, 
— mint hadi foglyokat, — agyonlö
vik őket, ha pedig a nyílt tengerre 
merészkednek, akkor meg összetöri 
őket a tomboló zivatar.

Ők mindezzel nem törődtek, ők 
hazájukra gondoltak és nem ismer
tek lehetetlen dolgot.

Egy őrizetlen pillanatban elindultak 
törékeny sajkájukkal, át akartak kel
ni a Calaisi csatornán. Egyszerre 
csak egy angol hadihajót vettek ész
re, mely a kikötővel szemben ha'adt 
keresztül a csatornán. Minden erejü
ket megfeszítették, hogy a hajó nyo
mába érjenek. De alig voltak 100 
lépésnyire a parttól, midőn az üldö
zésükre siető vám hivatalnokok elér
ték s visszahurcolták őket.

A két ember önfeláldozó merész
ségének és hősiességének hire elterjedt 
a táborban és a császár fülébe is elju
tott. Napoleon látni akarta a két bátor 
embert s maga elé hivatta őket. Az 
ő élénk képzelő tehetségét a rendkí
vüli események, mindig erősen fog
lalkoztatták. Most sem tudta elrejteni 
csudálkozását, hanem tisztelettel né
zett a két hősre, kik gyönge eszköz
zel lehetetlenségre vállalkoztak, csak 
azért, mert hazájukat lángolón sze
rették. Visszaadta a két fogolynak 
szabadságát s egy angol hajó födél- 
zetére küldte őket; mert úgymond — 
beakarja bizonyítani az angol nem

zetnek, hogy tisztelettel adózik a hő
söknek akkor is, ha azok az ellen
ség közé tartoznak.

Németből:
Pulay Vilma.

A liverpooli diákgyülés.
1912. jan. 2—7.

Mielőtt magának a gyűlésnek is
mertetésére térnék, szükségesnek tar
tom bevezetésképen röviden szólani 
az angol Önkéntes Diák Missziói 
Egyesületről, mely a fentebbi gyűlést 
összehívta.

Angliában 1892-ben alakult az 
Egyesület oly célból, hogy egyesítse 
és erősítse azokat az ifjakat, akik 
egyetemi tanulmányaik elvégzése után 
a missziói pályára akarják szentelni 
életüket. Jelszóul tűzte ki maga elé 
az Egyesület: a világ evangelizálását! 
íme, van-e ennél magasztosabb és 
következményeiben fontosabb cél, 
feladat a világon? Egy emberéletet 
arra szentelni, hogy a pogány népek 
között működjék, hirdetve Jézus 
Krisztusnak evangéliumát az Ő pa
rancsa értelmében: . Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népe
ket, megkeresztelvén őket az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szent Léleknek 
nevében.,l Isteni feladat ez; és erre 
szövetkezett egymással Angliában 
3910 diák, kik közül már 1676 az 
idegen területeken működik, mint 
misszionárius! Vájjon elérik-e célju
kat ? vájjon megfelelhetnek-e külde
tésüknek ? Bizonyára meg, mert Isten 
küldte őket akaratának teljesítésére, 
hogy senki el ne vesszen, hanem 
örök életet vegyen.

Amint fentebb jeleztem, a még kü
lönböző egyetemeken tanuló és misz- 
szionáriusoknak készülő diákoknak 
lelki erősítése és építése céljából gyűlt 
össze ez a minden negyedik évben 
tartott és az eddigieket méreteiben 
felülmúló liverpooli gyűlés, melyen 
2092 hivatalos kiküldött vett részt. 
A világnak minden része képviselve 
volt itt; Japán, Kína, Austrália, 
Amerika, Afrika, Európa különböző 
országai mind elküldték diákképvise
lőiket ; Magyarországot is tizen kép
viseltük. Elszállásolást és ellátást 
Liverpool keresztyén családjainál nyer
tünk, ahol a legnagyobb vendégsze
retetben volt részünk.

Igazán lélekemelő volt az a látvány, 
mikor a gyűlés első estélyén össze
gyűltünk a méreteiben hatalmas Phil- 
harmónie Hallban (magyarul Mű

kedvelő terem.) Éreztük, hogy a kü
lönféle fajú és rangú képviselők da
cára is egyek vagvunk a Jézus Krisz
tusban. Az Ő szeretete csatolt össze 
bennünket és egyesített a közös mun
kára. Éreztük feladatunknak nehéz és 
felelősséggel járó voltát, de megnyug
tatott az a tudat, hogy Isten se
gítségével mindenre képesek vagyunk.

Az egyes gyűléseket minden nap 
a szokott evangéliumi istentisztelet 
nyitotta meg és zárta be. Az előadók, 
akik egyetemi tanárok és lelkészek 
voltak, előadásokat tartottak Ázsiának 
va'lási szükségéről, a keresztyénséget 
fenyegető veszedelmekről, társadal
munk napi kérdéseiről, az emberi 
testvériségről, lelkiszükségünkről, Jé
zus Krisztus életéről, haláláról, a 
világot kormányzó hatalmáról; szól
tak a missziói pályáról, mint életpá
lyáról, felhívták figzelmünket annak 
szükséges és nehéz voltára, komoly 
feladatára. Különösen sok szó esett 
a társadalmi viszonyokról, azoknak 
fenyegető és nehéz kérdéseiről. Sok 
a baj. mulasztás ezen a téren, nagy 
a nyomor, az ezzel járó elégedetlen
ség, az erkölcsi züllöttség. Komoly 
lények ezek, melyek megfontolásra 
inthetnek benünket.

És ha kérdezzük, hogy mi simít
hatja el a társadalmi ellentéteket, mi 
enyhítheti a nyomort, mi nyújthat 
megelégedést, mi hozhatja meg a 
szükséges békét és szeretetet, — a 
feleletünk csak ez lehet: Jézus Krisz
tus evangéliuma. És ki biztosít ben
nünket erről ? Maga Jézus, aki így 
szól hozzánk: Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és 
megterheltettetek és én megnyugoszt- 
lak titeket. Ő az és egyedül csak ő 
az, aki segíthet rajunk, csak követ
nünk kell. Vegyük fel az ő igáját, 
mert az ő igája gyönyörűséges és az 
ó  terhe könnyű. És mire van szük
ségünk, hogy őt követhessük ? Több 
reményre, több hitre, több szeretetre.

Föltétien hitet, odaadást, szeretetet 
követel tőlünk Jézus, ha tanítványai 
akarunk lenni. Az idő megtérésre 
int, a távoli Kelet misszionáriusokat, 
Jézus Krisztus evangéliumát kéri tő
lünk. Nagy ott a lelki szükség, Jézus 
még nem érkezett el oda. A mi kö
telességünk, keresztyéneké, hogy fel
tárjuk a pogányság előtt, de a név
leges keresztyének előtt is a világ 
Világosságát.

A legnagyobb nehézség azonban 
saját magunkban rejlik; Jézus Krisz
tust csak úgy tudjuk másokkal meg
ismertetni, ha magunk is ismerjük, 
ha saját szivünkben él, ha erős bi



1912. január 28. HARANGSZÓ. 113.

tünkké, meggyőződésünkké válik evan
géliuma. Vizsgáljuk meg azért elő
ször saját magunkat, tekintsünk szi
vünknek legtitkosabb rejtekébe és 
kutassuk, vájjon Krisztus lakik-e ott, 
vagy e világ örömei, testi szenvedé
lyek, gonosz vágyak, hamisságok 
vernek ottan gyökeret ? Imádkozzunk 
Istenhez, hogy tisztítsa meg szivün
ket és lakozzék ott az erős élő hit 
és a felebaráti önzetlen szeretet.

Az angol diákok felismerték már a 
világnak ezt a szükségét; ' hatalmas 
mozgalom indult meg köztük e cél
ból. Rajtunk a sor, hogy mi is te
gyünk valamit Krisztusért, aki oly 
sokat tett miérettünk. A magyar 
diákság körében is küzd már egy 
kicsi csapat, igaz, hogy sok nehéz
séggel és akadállyal jár munkája, de 
eredménnyel biztat. Jelszava őneki 
i s : a magyar diákság evangelizálása 
ebben a diák-nemzedékben. Működé
séről legközelebb lesz alkalmunk bő
vebben szólani.

Novák Rezső
a sopron i evang. theol. akad , hallgató ja .

A csodakönyv.
Alkonyaikor háza elé ült ki egy 

misszionárius Kelet Indiában a Hima
lája hegység közelében, melynek fe
hérlő csúcsa, mint valami mutatóújj 
meredt az égnek. Minden, ami kö
rötte volt, mindaz, mit szeme be lá
tott, füle meghallott, a pogány vi
lágra emlékeztette. A forró égöv per
zselő melegében évek hosszú során 
át végzett munka őszbe csavarta ha
ját, meggörnyesztette termetét.

Amint ott elmélkedve ült, egy cso
port ember közeledett feléje. Miha
mar 27 férfi állt előtte. Mély „Szá
lam “-mai üdvözölte vezérük, majd a 
a következőképpen folytatta be
szédjét :

„Atyám, — embereim meg én 17 
mérföldről jöttünk ide, mióta a nap, 
a mindenható fölkelt.“

„S mi a kivánságtok ?“ — kérdé a 
a misszionárius.

„Atyám, te tanítómester vagy, Is
tennek a Mindenhatónak küldöttje! 
Szeretnők a csodakönyvet megkapni* 
— volt a válasz.

„A Bibliára gondolsz ?“ kutatta a 
misszionárius oly hangon, melyben 
érezhető volt, hogy az örvendetes 
meglepetés minden fáradtságát és 
kedvetlenségét, melyben az idegenek 
lelték, teljesen elűzte.

„Atyám“, kezdte a főnök újból „a

csodakönyvért, mely Istentől, a Min
dentudótól íratott. Kalkuttába küld
tünk, — de nem volt e nagy város
ban kapható, — elküldtünk a szent 
Benaresbe, — de a Ganges sem 
hozta meg nekünk, — elküldtünk 
Agrába, — de a templomban sem 
volt található 1 Most hát hozzád jöt
tünk 1 A minden igazság tanítómes
tere nekünk adhatja e könyvet ?“

A misszionárius így felelt: „Most 
csak egy példányom van a csoda
könyvből ! Ha ezt nektek adnám, 
mit tennék, ha híveim jönnének és 
kérnének, hogy olvassak nekik vala
mit belőle ?“

De midőn azok nem hagytak íel 
kérésükkel, így folytatta:

„Miért kívánjátok tulajdonképen e 
könyvet ?“

„Azért vágyunk a csodakönyv után, 
mert az Úr Jézus Krisztusról; a min
deneken megkönyörülőről és a menny 
felé vezető útról szól! “ mondá em
berei nevében a főnök mély tiszte
lettel, alázatos hangon.

Ily szavaknak hogy is állhatott vol
na ellen a misszionárius 1 Midőn át
adta a könyvet a vezetőnek, ez térdre 
rogyott, megcsókolta a misszionárius 
lábát, szivére szorította a könyvet, 
megcsókolta, aztán fiának nyújtotta.

Kisvártatva előhúzott övéből egy 
kis zacskó aranyat és drágakövet. 
„Atyám, kérlek, vedd el e köveket“ 
— szólott. „Mitsem érnek ahhoz a 
kincshez képest, amit nékem adtál!“

Vedd el a könyvet ajándékul — 
eladni, el nem adhatom I“, válaszolt 
szeretettel a misszionárius.

„De mondd csak, mit akarsz voltaké- 
pen e csodakönyvvel ?“ kérdé mielőtt 
a barna emberek elbúcsúztak volna.

Mély tisztelettel emelte föl a Bib
liát a hindu, azután így szólt: „Min
den reggel a hamis bálványok tem
ploma elé megyek és a templom 
márvány lépcsőjén 20 percig olvasok 
fel a csodakönyvből mindazoknak, 
akik azt hallani akarják.“

„ Az Atya Istennek, a Fiúnak s a Szent 
Léleknek áldása veled“ — mondá a 
misszionárius az örömtől megindulva.

A fehér tanítómester áldás kíván
ságával visszafelé vette útját a barna 
főnök kísérőivel.

Amint a legutóbbi tudósításból ér
tesülünk, meg is tartotta hűségesen 
szavát. Hogy hány lélek találta meg 
a hamis bálvány temploma előtt az 
igazságot, azt persze nem tudjuk. — 
De Isten, ki csodakönyvét odaajándé
kozta nékünk, megáldja b zonnyal 
az ő drága, örök Igéjét. Hisz Ő 
mondta: „Az én beszédem nem tér

én hozzám üresen, hanem megcse- 
lekszi amit akarok és szerencsés lé
szen azoknál, akikhez küldöttem azt!* 
(Ezs. 55. 11.)

Németből.
Hajek Hermina.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot.
Január 28 vasárnap, I. Mózes 43, 29. ‘

„ 29. hétfő, Kolorré 1. 3, 12.
„ 30. kedd, Zsoltár 31, 24.
„ 31. szerda, Máté 5, 3.

Február 1. csütörtök, Zsolt. 93, 4.
„ 2. péntek, Zsolt. 12, 2.
„ 3. szombat, Zsolt. 16, 1.

Milyen le sz  az időjárás az idén ?
Az égi testek állásából, megfigye

lésekből és sok minden egyébből 
következtetni szoktak arra, hogy milyen 
időt várhatunk. Persze rendesen sok 
minden máskép lesz, mint ahogy az 
időjósok mondják, mert hát az idő
járás tudvalévőén nem alkalmazkodik 
az emberekhez. De azért mégis be
mutatunk egy időjóslást, mely el
mondja. hogy milyen időt várhatunk 
az 1912-ik évben.

Januárban az időjárás nem valami 
kedvezőnek Ígérkezik, átlag véve csa
padékos jellegű lesz. l-étől 7-éig bő 
csapadékos, 7—8-ától hidegebb idő 
várható kisebb havazásokkal 20— 
21-éig. Ettől kezdve ismét nagyobb 
csapadékok jönnek, sok helyen hava
zással és esővel, míg egyes helyeken 
északi viharos szelek fognak átvo
nulni. Februárban kevés szép, nap
fényes idő várható, l-étől 18—20-áig 
több napon át túlnyomóan borult lesz 
az ég; eső és hó, köd és viharos 
északi és keleti szelek váltakoznnk. 
18—20-ától száraz, derült, hideg idő 
lesz, amely eltart március 15—16-áig 
s oly gyönyörű időjárások Ígérkez
nek, amilyenek már rég nem voltak. 
Örülni fog a lelkünk a gyönyörű szép 
idő láttára, amikor is 17—20 Celziusz 
fokot mutat a hőmérő Európa és ha
zánk nagy részében. Ez a szép idő 
azonban mind kevés ideig fog tartani. 
Ismét elborul s jön a márciusi hó, 
amelyet 1911-ben na gyón kevés helyen 
láttunk.

Áprilisban szintén nem a legked
vezőbb időjárás várható, mert ez a 
hónap bizony eléggé szeszélyes lesz. 
Sok helyen hó, eső fog esni. Északi 
hideg szelek Ígérkeznek. Április má-
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sodik fele is csapadékos és hűvös 
jellegű lesz.

Május hónap ez évben igen kriti
kusnak ígérkezik. Fehér május, ez 
kissé megdöbbenti az embert, szinte 
hihetetlennek látszik. Pedig úgy lesz, 
hogy az egész országot vastag hó
réteg fogja takarni. Ez május 9-ike 
és 15-ike között várható. Tél lesz a 
tavaszban és nemcsak a husvét lesz 
fehér, de előtte a május hónap egész 
első fele is. Gyöngébb éjjeli fagytól 
kell tartanunk, de azért remény biz
tathatja a földművelő embereket, mi
vel az idő továbbra is borult és csa
padékos lesz. Május második felében 
az időnk kedvezőbbnek mondható. 
Zivatarokat hoz több helyen.

Júniusban, júliusban és augusz
tusnak az első feléig gyönyörű szép, 
meleg időjárás fog uralkodni. Túl
nyomóan száraz és kevéssé zivataros

•jjgsSE í§

Az egyház köréből.
Egyházkerületi felügyelő beiktatása.

Fényes ünnepségek közt iktatta fel
ügyelői hivatalába a bányai egyház- 
kerület nagy többséggel megválasztott 
felügyelőjét, Dr. Zsigmondy Jenőt. 
A közgyűlést istentisztelet előzte meg, 
melyen Veres József főesperes imád
kozott. A közgyűlésen Scholtz Gusz
táv püspök üdvözölte szép beszéddel 
az új felügyelőt, majd eskütétel után 
Dr. Zsigmondy Jenő mondotta el 
székfoglaló beszédjét. Az üdvözlő 
küldöttségek közt Prónay Dezső báró 
egyet, felügyelő az egyet, egyház, 
Antal Gábor ref. püspök a ref. egy
házkerületek, Laszkáry Gábor az 
evang. egyházkerületek nevében üd
vözölte. Megható jelenet volt, midőn 
szólásra emelkedett az egyházker. 
volt felügyelője Zsilinszky Mihály és 
szeretettel üdvözölte utódját, Zsig
mondy Jenőt. A jó Isten tegye ál- 
dottá az új világi vezér működését.

A Luther-Társaság közgülése. A 
múlt héten élénk érdeklődés mellett 
tartotta a Luther-Társaság rendkívüli 
közgyűlését Dr. Osztroluczky Miklós 
és Scholtz Gusztáv püspök elnöklete 
mellett. A közgyűlés. — melyek tár
gyait az irodalmi bizottság és igaz
gatóválasztmány készítette elő, — 
mindenekelőtt a szakbizottságok el

idők jönnek. 28, 30, sőt 35 Celziusz 
fok meleg várható. Augusztus 17— 
18-ától zivataros esők ígérkeznek, 
itt-ott jéggel keverve. A hegyes vidé
keken pedig hócsapadék látható. 
Szeptemberben elég szép és kedvező 
időjárás Ígérkezik, különösen az első 
felében, míg a második felében kissé 
szeszélyesnek és bő csapadékosnak 
mondható. Több helyen nagyobb eső
zés várható, de azért nagyon sok 
esőzés az első felében nem jö n ; a 
második fele szeszélyes. Eső, köd, 
északi viharos szelek fognak átvonulni 
Európa és hazánk nagy részében. 
Novemberben kissé szeszélyes idő vár
ható. Ez a hónap átlag véve csapa
dékos lesz, a közepében több szép 
nap várható. December hónapunk 
egészen szépnek és kedvezőnek Ígér
kezik s egészen szép, enyhe időt 
várhatunk. Itt-ott jégeső Ígérkezik.

Havazásról még szó sem lehet, csakis 
december 25—26-ától kezdődően lát- 

I hatjuk meg több helyen, amint a hó 
[ szállingózik, de sok havat nem vár- 
j  hatunk. így ez évben ismét fekete 
I karácsonyra van kilátásunk.

Az 1912-ik esztendőnk jó termést 
igér. Sokkal jobbnak fog bizonyulni,

1 mint 1911-ben. Különösen a tavaszi 
és az őszi hónapok kedvezők lesznek, 
korántsem oly rosszak, amilyennek 
sokan már most is ítélik. A nyár 
elég forró lesz és kedvező, csak áp
rilisban és májusban egy kissé kritikus, 
de azért nagy kárt nem fog tenni. 
Csak arra hívom föl a földművelő
embereket, hogy az olyan veteményt, 
amelynek a fagy árt, oly időben ves
sék el, hogy május 14-ike előtt ne 
keljen ki. így nem lesz semmi baj. 
Ez évben sok viharos szél fog ural
kodni.

nöki és előadói állásait töltötte be. 
A theológiai bizottság elnöke Dr. 
Masznyik Endre, előadója Pröhle 
Károly lett. A népies irodalmi szak
osztály elnöke Paulik János nyíregy
házi lelkész, előadója Rédei Károly 
nagykárolyi lelkész. A tankönyv szak
osztály elnöke Veres József főesperes, 
előadója Blatniczky Pál lelkész, oki. 
theol. tanár. — Elhatározta a közgyűlés, 
hogy tagjai számára 1912. szeptem
ber haváig a Harangszó című vallá
sos néplapot járatja. Közben előké
szíti a művelt családok számára ki
adandó havi folyóiratot s szeptember
től kezdve minden tag a Harangszó 
helyett ezt kapja. — Elhatározta a 
közgyűlés, hogy Csengey Gusztáv 
theol. akad. tanár irói jubileumán 
képviselteti magát. Az országos nevű 
iró és költő munkáit ez alkalomra a 
Kisfaludy-Társaság kiadja. Vallásos 
költeményeit pedig a Luther-Társaság 
gyűjti össze s egy kötetben kiadja. 
— Megállapította a közgyűlés hogy 
ezen kívül a jövő évben a követ
kező munkákat adja k i: Dr. Szelényi : 
Tudomány, vallás és hit. — Hor- 
nyánszky: Képek a szentföldről. Pfen
nigsdorf egy munkáját Hajts Bálint 
fordításában. Kiadásra kerül Sántha 
Károly költőpapunk közkedveltségü 
Buzgóság könyve című imádságos 
könyve. —. Elhatározta végül a köz

gyűlés, hogy népiskolai könyvtárakat 
szervez és ez által lehetővé teszi a 
gyülekezeteknek, hogy evangélikus 
szellemű ifjúsági olvasmányokkal ne
velhessék a gondjaikra bízott gyer
mekeket. Minden félreértés elkerülése 
céljából az elnökség kijelentette, hogy 
ezzel a vállalattal egyáltalában nem 
akarja a közel múltban megindított 
Prot. Család és Iskolát elnyomni, ha
nem inkább annak köteteit is beilleszti 
a maga vállalatába

Lelkészbeiktatás. Nagy Lajost, a 
budapesti egyház segédlelkészét, a 
gyúrói (Fehér m.) ág. h. ev. egyház 
lelkészévé választotta. A fiatal lelkészt 
e hó 21.-én iktatták be hivatalába.

Uj ev. egyház. A zólyomi egyház
megyében a szászpelsőci leányegyház, 
mely 1784 óta Tótpelsőchöz tartozott, 
most az uj évvel önállósította magát 
s anyaegyházzá alakult. Első felü
gyelőjének Bartkó Pál községi jegyzőt 
s első lelkészének Moravcsik József 
breznóbányai káplánt választotta meg.

Lelkeszválasztás. A baradnai egy
ház Gömör megyében Seffarovszky 
Béla tótpelsőci hitoktató segédlelkészt 
hívta meg rendes lelkészéül.

Alapítvány a szentgotthárdi evang. 
egyháznak. Luthár Pál volt tanító, a 
szentgotthárdi kisded egyházközség
nek nesztora, presbyter, az egyház 
céljaira 1QQ0 koronás alapítványt tett.
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A szerény anyagi viszonyok közt 
csendes magányban élő egyháztag 
részéről az áldozatkészségnek eme 
szép megnyilatkozása fényes tanujele 
az élő hitnek.

Alapítvány. Özv. Amtmann Jánosné 
megemlékezve arról, hogy élete leg
boldogabb időszakai Légrádon töltötte, 

jB a p — az ottani evang. gyülekezetnél 
v " 500 kor. alapítván} t tett. A szép cse

lekedet önmagát dicséri.

Itthonról.

csak általánosították, de a legjobban 
jövedelmező foglalkozások közé emel
ni tudták.

Ezzel szemben nálunk a pulyka, 
a lúd és a kacsatenyésztés még min
dig nem érte el azt az általános fel
karolást, a melyet ezen szárnyasok 
termékei után való nagy és állandó 
kereslet indokolttá tenne.

A földmivelésügyi miniszter külön 
is felhívta a közönséget a pulyka, lúd 
és kacsatenyésztés nagyobb mérvű 
gyakorlására. Két legújabb szakmun
kának a „Pulykatenyésztés“ és a 
„Lúd- és kacsatenyésztés“-nek jutá
nyosabb áron való megszerezhetésével 
óhajtanánk ezen állatfajok tenyész
tése iránti kedvet feléleszteni és ezért 
felkérésünkre a szakmunkák szerzője : 
Hreblay Emil gazdasági felügyelő 
Eperjesen elhatározta, hogy ezen 2 
szakkönyvet 8 korona boltiar helyett 
olvasóinknak 3 korona beküldése után 
bérmentve küldi meg. Ajánljuk tehát 
mindazoknak, kiknek baromfitenyész
tésre alkalmas helyük van, ezen gya
korlati kepes szakkönyvek beszerzé
sét ; ezekből a hasznothajtó, piaci 
árút adó baromfitenyésztését, hizlalá
sát és értékesítését mindenki jól meg
tanulhatja.

Az ország dolgáról.

A képviselöház letárgyalta a költség
vetést, majd annak elvégzése után 
egy egész sor kisebb javaslattal vég
zett. Letárgyalta a Montenegróval 
kötött kereskedelmi szerződést, a 
gazdasági cseledpenztárra vonatkozó 
kiegészítést, a leánykereskedelem el
nyomása végett létesített nemzetközi 
egyezményt stb.

A munkarend. A költségvetés ha
tárideje miatt a képviselöház abba
hagyta a javaslatok tárgyalását s 
hétfőn megkezdte az u. n. felhatal
mazási javaslat tárgyalását. A javas
lathoz a legkiválóbb államférfiak je
lentkeztek szólásra. Beszelni fognak 
a pártok vezérei is. Jó alkalom Jesz 
ez arra is, hogy az egyes pártok közt 
a helyzet tisztázódjék.

A nagyvilágból.

A háború. Az olasz-török háború 
történeteben alighanem új fejezethez 
érkeztünk el. A török parlamentet 
feloszlatták, úgy hogy az új kép
viselőháztól remélik, hogy a béke
javaslatokat elfogadja. Újabban Derna

A hideg. A múlt héten beállt az 
igazi téli hideg. Az erdélyi részeken 
folyton fokozódott a hideg, például 
Botfaluban 35 fokra sülyedt a hő
mérő higanya. Még Oroszország leg
északibb pontján, sőt a Spitzbergakon 
sincs olyan hideg, mint ebben a brassó- 
megyei nagyközségben. Többen meg
fagytak. Így például Prácza Györgyné 
abrudbányai lakos elindult hazulról, 
hogy a verespataki bányában dolgozó 
férjenek ebédet vigyen. A hegyen a 
nagy hideg elbágyasztotta, leült pi
henni és megfagyott. Farkasok, med
vék bejöttek az erdőségből a falvakba. 
A majorság közt is nagy volt a pusz

it tulas.
Az idei hadgyakorlatok. Most már 

végképpen megállapították, hogy az 
idei nagy hadgyakorlatokban a 7. 
(temesvári) és a 12. (nagyszebeni) 
hadtestek vesznek részt. A gyakor
latok Erdélyben fognak lefolyni.

A kecskeméti kárvallottak segítése. 
A földrengés kárvallottal részere ér
kezett adományok szétosztására ala
kult két bizottság öt hónap óta tartó 
működését a minap befejezte. Eddig 
befolyt 750.000 korona, a melyben 
benne van a király 100,000 és a ma
gyar kormány 2u0,000 koronás ado
mánya, míg a többi 450,000 korona 
az ország közönségétől és a közigaz
gatási hatóságoktól érkezett. Küllőid
ről egy fillér sem érkezett. Ausztriából 
néhány cég küldött közel 1000 kor.-t. 

> Állandó és nagy jövedelmet bizto
sitó foglalkozás: a pulyka, a lúd és 
a kacsa okszerű tenyésztése. De az 
mondható, hogy a még nem okszerű 
és célirányos tenyésztés is, a mai 
óriási baromfi és tojás árak mellett 
igen szép bevételt biztosit. Hazánk
ban, a hol minden talpalattnyi föld 
alkalmas a baromfitenyésztésre, még 
mindig nem ismerik azokat a fogáso
kat és utmutalásokat, a melyekkel 
úgy az európai, mint a tengerentúli 

^  külföldön a baromfitenyésztést nem-

mellett ismét erős összeütközés volt, 
melyben a győztes olaszok vissza
szorították a törököket. A törökök 
vesztesége 300 ember.

A kínai forradalom. Az özvegy 
császárné a hercegeknek kijelentette, 
hogy az uralkodó család lemondása 
föltétlenül szükséges. A hercegek 
könyörögtek neki, hogy álljon el 
szándékától, de az özvegy császárné, 
kijelentette, hogy már kész az á 
nyilatkozat, a mellyel a császri család 
a kínai trónról lemond és megparan
csolja, hogy a köztársasági kormányt 
rendezzék be.

Elsülyedt német gőzös. A Szamosz 
gőzös parancsnoka, a ki minap száz
harminckét tonna vegyes áruval ter
helt hajóján Fiúméba érkezett, jelen
tést tett a révhivatainak, hogy a 
Deutsche Levante Linie-társaság Scio 
nevű ezerháromszáz tonnás gőzöse, 
a mely Fiume felé tartott, a tenge
ren elsülyedt. Huszonhat főnyi le
génységéből csak két ember mene
kült meg.

Uralkodók találkozása. Az olasz 
király a német császárral áprilisban 
Velencében találkozni fog.

A betegápoló hercegasszony. He
léna aosztai hercegné, Tripoliszban 
mint betegápolónő teljesít szolgálatot, 
s a kórházhajó egyik termében maga 
látja el az összes ott fekvő betegek 
ápolását, a kik nem győzik dicsérni 
jó szivét és türelmét. Kitűnik ez egy 
levélből is, a melyet egy Sinibaldi 
nevű katona irt haza egyik rokoná
nak Bolognába. Az a szerencse ért, 
— igy szól a levél, — hogy a her
cegné ápolt. Én azonban csak néhány 
nap múlva tudtam meg, ki volt az 
a szőke hölgy, a ki olyan szeretettel 
gondozott. Számomra az irgalmasság 
angyala volt ő. A legcsekélyebb 
mozdulatomra már ágyamhoz sietett. 
Ha inni kívántam, úgy kezével alá
támasztotta fejemet és másik kezével 
a poharat a számhoz vitte. Résztvevő 
szívvel érdeklődött családom után és 
ha szemem könnyel telt meg, ágyam 
mellé ü lt , és a jövőről, meg szép 
hazámról beszélt nekem, úgy hogy 
egészen elfelejtettem a fájdalmamat. 
Egyik ágytól a másikhoz ment és 
valamennyi sebesültet ugyanazzal a 
gyöngéd szeretettel gondozta. Egyszer 
latta, hogy írok az anyámnak, de 
karom gyönge és már alig bírom az 
írást. Akkor kivette kezemből a tollat 
és maga fejezte be a levelet, a me
lyik alá a saját nevét is odaírta.

Az éhező óriás. Nagy emberek 
sok pénzbe kerülnek. Ezt bizonyítja

J
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legalább a Csikágóban föllépő Per- 
mow óriás abban a pőrében, ame
lyet impresszáriója ellen indított. Zsu
gorisággal vádolja és azt állítja, hogy 
ha a szerződése nem ér hamar vé
get, éhen fog halni. Jeruzalemszki 
impresszárió védekezésül az óriás 
napi étlapját terjesztette bíróság elé. 
Reggelire elkölt: egy liter teát fél
font sajtot, ugyanannyi vajat és nyolc- 
tiz rakott kenyeret. A második reg
geliről előre lemondott, hogy el ne 
rontsa az étvágyát ebédidőre. Az 
ebédje: négy tányér leves, három
négy font hús (természetesen csont 
nélkül), nagy tál főzelék és bur
gonya. Ehhez két liter bort iszik. E 
tartalmas étkezés után az óriás el
költi a délutáni kávéját: egy liter 
kávét, két rozskenyeret és egy fél
font szalonnát. A vacsorája egy ka
csa vagy egy tyuk, de néha egy fél 
libával is megelégszik. Kedvelt eledele 
a sült alma, amelyből néha 2—3 
fontot is megeszik, egy fent cukor
ral édesítve meg. Munkája után, le
fekvés előtt még hat főtt tojást, két 
font kenyeret félfont vajat, félfont 
sajtot és két liter bort költ el.

A Harangszó perselye.

Rimakokovai tűzkárosultaknak ed
digi gyűjtés 212 K 82 f. — Újabban 
adakozott: Ev. nőegylet Meszlen 30
K. Összesen 242 K 82 f.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 418 K 
58 f. Újabban adakoztak: Ev. nő
egylet Meszlen 2‘44 K. Ev. gyüleke
zet Magyarbóly 4 K, Ev. gyülekezet 
Ivándárda 1 K, Ev. gyülekezet Borjád 
2 K, Vértesi Zoltán Magyarbóly L20 
K, Hanzmann Károly Varsád 3 K. 
összesen 432 K 22 f.

Belmisszió céljaira a meszleni ev. 
nőegylet 87 fillért adományozott. — 
A jókedvű adakozót szereti az Isten!

G A B O N A Á K A K .
Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1912. év, január hó 25 én.

Búza 22.—, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 
20.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Kitűnő balaton-melléki ó- és uj- 
bort ajánlok méltányos ár mellett 
vasúton, kölcsönhordóban 50 litertől 
kezdve. Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa, Zalamegye.

Hirdetés.
Egy evang. vallású, jóravaló szoba

festő-tanulót keresek. Tanulási idő 
4 év. Teljes ellátást és ruházatot kap. 
Rácz Lajos szobafestő Ruszt. Sopron- 
megye.

A L u t h e r  T á r s a s á g  
ú j abb  kiadványai .

LXV. Hitünk igazsága. Az evangéli
kus és római kath. egyház közötti 
különbségekről. A művelt közön
ség számára irta Kapi Béla. Ára 
1 kor. 50 fillér.

LXVII. Magyar éneklő kar. 90 vallá
sos ének férfikarra. Egyházi és is
kolai énekkarok számára szerkesz
tette Kapi Gyula. Ára 2 korona. 

LXV1II. Jelenkori vallásos áramlatok 
a modern irodalomban. Irta dr. 
Szelényi Ödön. Ára 1 korona. 

Magyarázatos Uj Testamentom. A 
Luther Társaság megbízásából a 
művelt közönség számára fordí
totta és magyarázta Raffű Sándor. 
I. kötet: Máté, Márk, Lukács, Já
nos evangelioma és apostolok cse
lekedetei. Ára 8 korona.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szenlgotthárdon.



n . évfolyam 1912. február 4. 15-ik szám

7 Ä  & & Á  & Q & ZT é  ?  & 4
A „Luther Társaság“ hivatalos lapja.

MeoJelenlfc novembertől febrnarlp minden vasárnap, márclnstól októberla minden második vasárnap. 
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 

Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések  a szerkesztőség  elm ére Körmendre (VasvArmegye) kü ldendők. E lőfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tanító is.

A jótékonyságról.
Irta: Pulay Vilma.

A jótékonyság egyike a legszebb 
keresztyén erényeknek. Eredetére
nézve isteni, mert égi forrásból, a 
könyörületesség szent forrásából
származik.

Ámde, mint a világon minden 
szép. jó és magasztos eszmét, úgy 
a jótékonyság keresztyén erényét is 
sokan félremagyarázták s más értel
met adván neki, a maguk önző, vi
lágias céljaikra használták föl.

Így keletkezett a művelt társada
lom egvik szégyenfoltja, — az ál
humanizmus, mely hasonlóképen a 
farizeusokhoz, csupán azért tesz jót, 
hogy tüntethessen könyörületességé- 
vel s tömjénezzenek neki az emberek.

ilyen álhumanizmus rejlik pl. az 
úgynevezett jótékony célú összejöve
telekben, táncmulatságokban stb. 
Mert igaz ugyan, látszólag ezek is 
nemes célt szolgálnak, de — fájda
lom, — éppen az van bennük legke
vesebb, melynek leple alá burkolják 
hivságos kedvtöltéseiket: a jótékony
ság.

Az összegyűlt pénzből gyakran 
egy fillért sem látnak azok, akiknek 
szánták, a szegények, az elhagyatot
tak, az árvák, a scrsüldözöttek, elfogy 
az ott nyomban holmi haszontalan-

ságokra s az ilyesféle Jótékonycélu 
összejövetelek“ nem egyebek, mint 
merő kigúnyolásai ama krisztusi pa
rancsolatnak : „Ne tudja a te balke
zed, mit cselekszik a te jobb kezed.“

Az igazi jótékonyság azonban nem 
ilyen; ez kerüli a feltűnést, némán, 
csendesen, titokban működik s csak 
áldásos hatását érezzük.

„Jótétemény, tisztán és őszintén 
adva, virág, mely örökké nyílik, csil
lag, mely a siron túl is fénylik.“

Ezt az igazi, ezt a szívből jövő jó
téteményt gyakoroljuk mi keresztyé
nek s kövessük Jézus intését, aki 
követőinek kötelességévé teszi az 
igaz, tiszta könyörületet, azt a kö- 
nyörületet, mely még az ellenséggel 
is jól tesz, s nem keresi az ünne- 
peltetést, a dicsőítést.

Minden keresztyénnek szól ez a 
krisztusi parancs s mégis sokan föl
akarjak magukat menteni alóla, okul 
adván, hogy ők maguk is szegények 
s nincsen semmijük, amivel segélyez
hetnék ínséggel, nyomorral küzködő 
felebarátaikat.

Ne higyje azt senki, hogy aki má
sokon segíteni akar, feltétlenül dús
gazdagnak kell lennie 1 Oh nem 1 
Nem kell oda a világi kincsek hal
maza, milliókat érő vagyon, hogy 
gyakorolhassuk a jótékonyság ma
gasztos erényét. Ott Van a bibliai öz

vegy asszony példája, akinek fillérét 
az Üdvözítő többre értékelte a gaz
dagok adományainál.

De gyakran nem is kell oda pénz, 
hogy valakivel jót tehessünk, elég 
egy-két szíves, meleg részvétről ta
núskodó szó, amit a szerencsétlenek
hez, sorsüldözöttekhez intézünk. — 
Az ilyen jóakaratu, őszinte érdeklő
dés új reményt önthet a már-már 
megfáradt, csüggedő lélekbe. — Hiába 
adunk pénzt, alamizsnát a csüggede- 
zőnek, ha leikével nem törődünk, az 
kétségekben szenved tovább is, — 
de ha segítjük eloszlatni egy ily sze
rencsétlennek kétségbeesését: akkor 
a legnagyobb jót gyakoroltuk vele, 
amit gyarló ember tehet. — Jézus a 
könyörületesség mintaképe szín én 
nem adott világi javakat a hozzá
fordulóknak, — hiszen maga is sze
gény volt ezekben, — de mégis min
denki megvigasztalódva távozhatott el 
tőle.

Habár mi nem is emelkedhetünk 
az erkölcsi tökeletesség ama tokára, 
hol Jézus állt. és hol tisztán látta az 
emberi nyomorúság képet, igyekez
zünk példája után cselekedni és ne 
feledkezzünk el keresztyéni köteles
ségünkről.

És különösen most az újítások for
rongó, lázas időszakában, kétszeresen 
szükség van arra, hogy gyakoroljuk
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a jótékonyság fenséges erényét, mert | 
a társadalmi ellentétek már igen ki
élesedtek.

Mig egyfelől tudomány, művészet, 
ipar csodás felfedezésekkel gazdagít
ják a művelt társadalmat, addig az j 
emberiség proletárjai, az elnyomott 
szegény néposztály a legnagyobb 
nyomorral küzködik.

Tegyünk jót tehetségünkhöz mér
ten és ha senki sem látja is a földön, 
tudja a Mindenható, ő látja és szá
mon tartja azon jótetteket, melyek az 
igazi könyörületesség forrásából fa
kadnak.

E földön legyen reánk nézve leg
édesebb és legméltóbb jutalma a jó- j 
téteménynek: a jó lelkiismeret. És 
majd amikor e világból ama jobb 
hazába költözünk át, ott elnyerjük 
érte a legdicsőbb jutalmat; a jócsele
kedetek elkísérnek bennünket, mellénk 
állnak és tanúskodnak Isten trónja 
előtt.

István bácsi.*)
— Elbeszélés. —

Irta: Csite Károly.

— Megtisztelem alássan a tekintetes 
takarékpénztári urakat, legyenek ke
gyes-szívesek segíteni rajtam, szegény 
negyvennyolcas honvéden! — igy 
köszöntött hivatalunkba már évek óta 
gömyedten, bottal vánszorogva az

*) Mutató a szerzőnek „Atyafiak a taka
rékban“ c. elbeszélés kötetéből.

egykori hős : a szegény István bácsi.
Minden évnegyedben kijárt tőlünk 

az öregnek öt korona. Megtörtént 
ugyan többször is, hogy elfelejtő az 
évnegyedek hosszúságát, már a kö
vetkező hónapban ismét megjelent 
„járandóságáért.“ S ha figyelmeztet
tük, hogy nem telt be a negyedév, 
mély szomorúsággal mondta:

— Megbocsátanak tekintetes urai- 
m ék! De ha élve nem mehetek a 
sirba. Pedig már nem bánnám, ha 
elmehetnék én is a többi után. Úgyis 
csak terhére vagyok már a világnak 
s a tekintetes uraknak is.

— Dehogy van terhűnkre, István 
bácsi. Adja a jó Isten, hogy még so
káig meglátogathasson bennünket. 
Mi örömmel látjuk; — szóltunk hozzá.

István bácsi már a nyolcvanadik 
évét tiporja, jobban mondva csoszogja. 
Szomszéd faluban, Csiza Gergőékkel 
közös portán, düledező zsellérviskóban 
lakik, leányánál, unokái és egy sereg 
dédunoka közt. Sok az éhes száj, 
nagy a szegénység a házban. Amit 
innen-onnan kap az öreg, elkérik tőle. 
Ritkán hagynak nála csak egy pohár 
borra valót is. Pedig szeret betérni 
olykor-olykor a korcsmába. Szereti a 
társaságot és szereti a bort is, mely
től öreg vére lángra gyűl, fakó szeme 
szikrázik, ráncos arca tűzben ég s 
lelkesen árad belőle a szó:

— Hej! . . .  mikor Budavár falán 
másztunk föl a létrán, dörgött az 
ágyú, fülünk mellett süvítettek el a 
golyók. ..  hej, az volt ám még valami!

Mialatt az öreg hős nekihevülve, 
tűzzel meséli csatáit, az atyafiak el- 

j  diskurálgatnak a szántásról, vetésről, 
rossz időről, mostoha esztendőről. 
Hallották már mindannyian a meséit, 
azért már meg sem hallgatják, sőt 
inkább hangosabb disputába csapnak, 
hogy elnémítsák.

Megharagszik erre az öreg. Bosszú
san otthagyja a korcsmát. Méltatlan
kodva dörmögi, hogy hiába, csak az 
urak az igazi emberek, azok meg
becsülik, meghallgatják, kedveznek 
neki, pénzt is adnak a szegény negy
vennyolcas vitéznek.

Miután bosszús, eszébe jut egy 
másik keserűsége is. Mert hát az ur 
sem mind igazi ember. Haj, mig az 
öreg nagyságos ur élt, de jó dolga 
volt őneki is. Az volt még csak igazi 
ur. Gabnát méretett számára, pénzzel 
sem fukarkodott. Vadászatok alkal
mával egy-egy nyulat és foglyot is 
küldött neki.

Megváltozott azonban az öreg nagy
ságos ur halálával minden. Megszűnt 
vele együtt az ő járandósága is. Fia, 
az ifjú nagyságos ur, mit törődik az 
ilyen agg harcossal, szabadságharccal 
s más ily hitványságokkal, mikor ott 
a sok paripája, kutyája és a sűrűn 
váltakozó szeretői.

Bizony, István bácsinak ezentúl 
többet kellett nélkülöznie. Pedig, mint 
aféle egészséges, jó étvágyú öreg, 
igen kívánatos volt. Fejébe vette egy
szer, hogy milyen jól esne neki, ha 
nyul-, avagy fogolyhust ehetne, mint

B ujdosók .
Irta : Szeberényi László.

Sötét éjszakának nagy, fekete szárnya 
Lecsapott a magyar árva hazájára,
Mintha átok volna, évszázados átok;
— Ti, szegény magyarok, lesz-e virradástok, 
Hajnalhasadástok ? . . .

Elült a vihar rég, — szellő hogyha lebben, 
Tárogató sem szól a nagy, síri csendben; 
özvegyek panasza, rabláncok csörgése,
Vasra vert két ország siralmas nyögése 
Hallik a nagy éjbe.

Nincs egy árva sugár a felleges égen, 
Szabadság csillaga, — letűnt az már régen 
S az örök igazság ama szelíd mécsét,
„Az isteni könyvet“, kezükből kitépték,
— De a lelke él még.

Megújhodt igaz hit, isteni szabadság,
Nincsen éj azoknak, akik megtagadták,
Hanem, aki hű volt, hanem, aki védte, 
Bujdosik — ha nem rab — erdők rejtekébe, 
Nádasok ölébe.

Erdők sűrű bokra hajléka ezeknek,
Hegyek kősziklája vánkosa fejeknek, 
Takarójuk az éj leboruló árnya,
Világuk a remény halovány sugára 
Sziveikbe zárva.

Sárguló erdőkbe csapatba verődve, 
Összecsapzott szőrű lovaikhoz nőve 
Várnak a nagy éjben; — lesz-e virradatja? ...  
Lépteiknek nyomát híven betakarja 
Az erdő avarja.

Kacagányuk szőrét tüskebokor tépi,
Kardjuk vasa völgyét rozsda eszi, régi, 
Szemükben szilaj bú lángja lobog, fénylik, 
Hallgatásuk beszéd, — szavuk, az nincs nékik 
A csendet is értik.
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az öreg nagyságos ur életében. Úgy 
érzé, hogy attól uj erőre kapna s meg
fiatalodnék. S ez a kivánatossága 
végre arra vitte, hogy tőrt tett ki 
egyik éj'elen a kertjükbe, mint Csiza 
Gergőtől látta egynéhányszor, hogy 
nyulat fogjon vele. Fogott is, de rajta
vesztett. Az ifjú nagyságos ur, szo
kása szerint kora reggel sorra járatta 
embereivel a kerteket s reá akadtak 
a tőrvasban vergődő nyulra.

A nagyságos ur vérét, akarom 
mondani, szigorú megbüntetését kö
vetelte. A vadorzó törvények leg
szigorúbb paragrafusát akarta alkal
maztatni reá, noha a főbíró ur minden 
áron fel akarta menteni. Mégis hogy 
ellenséget ne szerezzen magának a 
földesurban, elitélte egy napi börtönre.

Szegény István bácsin igy esett 
meg a nagy szégyen. Leánya és 
egyik unokája kisérte el börtönéig s 
kisirt szemmel vártak rá napestig a 
szolgabirósági épület előtt, mig le
telt a büntetési idő. Mikor kiván- 
szorgott az öreg a nagy kapun, zo
kogva borultak össze mind a hárman.

Szomorúan, szótlanul ballagtak 
hazafelé az országúton. Nem úgy az 
utánuk törtető Csiza Gergő, ki nagy 
szerencsét csinált ma Neufeld Ármin 
takarékpénztári igazgatóval az álta
lános takarékban. Nem hiába kedvet 
szerzett magának a Bodzafavendég
lőben, kurjongatott is torkaszakad- 
tából, akár csak legénysorban lett 
volna még. A hegyaljai csárdánál 
utolérte a bús atyafiakat.

— No, István bátyám, szomorko- 
dóját a huncut világnak, gyüjjenek 
be a csárdába. Fizetek egy fél liter 
bort. S aztán együtt tarosunk haza
felé. Ocsóbb lesz az ut.

— Hej, Gergő öcsém, — szólt 
bánatosan az öreg, — nincs most 
kedvem a nagy szégyen miatt, még 
a borhoz sem.

— Sose eméssze magát a kese
rűséggel, öreg testvér, az urak hun
cutsága miatt. Ültem én már többet 
is, mégsem töröm be a fejemet 
miatta.

— Az más, Gergő. Neked nem 
olyan nagy szégyen, mint nekem. 
Nem voltál te negyvennyolcas hon
véd, mint én — szólt önérzettel az 
ősz vitéz.

— Vótam helyette a bosnyák há
borúba, harcótam, mint egy tigris 1 
— dicsekedett Csiza Gergő is.

— Az semmi, öcsém; még ha- J 
sonlitani sem lehet téged hozzám — 
negyvennyolcas honvédhez ! — szólt 
lenézőleg az öreg s otthagyta a bos
nyák háború hősét a csárdánál.

Ettől kezdve nem jött hozzánk. 
Már-már azt hittük, hogy megtért ő 
is a többi hősök csendes hazájába. 
Később hozták hírül, hogy él még, 
de nem mer többé az urak elé ke
rülni, mivelhogy az a nagy szégyen 
történt vele.

Erre a hirre elküldtük az öregnek 
a lel nem vett járandóságait. S har
madnapra már becsoszogott hozzánk, 
még görnyedtebben, mint azelőtt.

— A jó Isten áldja meg a tekin
tetes uraknak hozzám való jóságát! 
— itt elcsuklott az öreg, könny bugy- 
gyant mély üregbe húzódott szeméből.

— Ne búsuljon István bácsi, sze
retik, becsülik magát mindenütt! — 
vigasztaltuk az öreget.

— Ugy-e 1 — kapta tel meg
enyhülve, de panaszosan a reszkető 
fejét. — S azoknak mégis volt lel
kűk engem — negyvennyolcas hon
védet megbélyegezni!

A legnagyobb jóltevö.
(Egy levél a nép soréból.)

Körülbelől egy évvel ezelőtt jelent 
meg az Evang. Családilap hasábjain 
egy cikksorozat a vasárnap nagy jelen
tőségéről. Baldauf Gusztáv püspöki 
titkár fordította le német nyelvből. 
Az ilyen könyvecskének prófétai hiva
tása van. Elindul az országba, beko
pogtat kunyhókba, szobákba s meg- 
hallgattatást kér a lelkektől. Bizony 
sokszor gondoljuk írás közben: vájjon 
meghallgattatásra találunk-e ? . . Nem 
lesz-e írásunk „kiáltó szó a nagy 
pusztaságban ?“ . . .

Mostanában egy levél került a ke
zünkbe. A nép sorából, a nép egy
szerű fia irta a cikkek Írójának, Baldauf 
Gusztáv püspöki titkárnak. Van benne 
sok józan gondolat, vallásosság becsü
letes életszándék. Közlünk belőle egy 
részt, talán okulást merítenek sokan 
belőle.

Hisz a hervadt erdő színehagyott lombja,
Hisz a súgó szellő egyre csak azt mondja, 
Hogy a hegyeken túl, ott valami készül, 
Kibomlik a hajnal a fekete éjbül,
Megvirrad még végül.

Bujdosóknak lelke nem hiába várja,
Ott a hegyeken túl pirul az ég tája,
Mintha a nagy égbolt vérrel volna festve, 
Oszlik az éj gyásza, tűnik a nagy este,
A szomorú este.

Ott a hegyeken túl valami zúg, dördül,
— Talán zivatar kél, — az, hanem a földből, 
Kelettől nyugatig csap suhogó szárnya,
Az elől tut az éj nagy barna homálya,
Sűrű ködös árnya,

— Furcsa ez a hajnal, úgy lobog a fénye,
— Furcsa ez a dörgés, földről hat az égre. 
Benne van két ország bús panasza, jajja,

Az is benne van, hogy „rajta, kuruc, rajta“, 
„Rajta, kuruc, rajta“ 1

A csere megzörren, megmozdul az erdő, 
Nyihog a ló, rúg, vág, dalt susog a szellő, 
Dalt susog a szellő régi szabadságról,
Nagy jó vitézekről, győzelmes csatákról, 
Bethlen táboráról.

A csere megzörren, megindul az erdő, 
Tépett-nyüvött zászlót bontogat'a szellő, 
Tárogató ríog a derengő légbe,
Utána viharzik a bújdosok népe,
Büszke, szilaj népe.

Arrafelé törnek, arrafelé szállnak,
Hol a hajnal pirkad, hol a vihar támad, 

-Mert a hegyeken túl labanc faluk égnek,
S Thököly ágyúin zeng, dörög az ének.
— Hogy vége az éjnek.
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.. ...Fogadja elsősorban is a legmé- 
lyebb hálás köszönetemet, azért a gyö
nyörűen felismertetett „jótevőért“, 
amelyből tisztán kivettem minden tanul
ságot és egyszersmind a vasárnap iránt 
való kötelességeket is. De sajnos, 
hogy nálunk ezt az áldott jóltevőt oly 
sokan félreismerik. Vájjon mikor jön 
el az a korszak, amidőn nálunk is 
felismerik e szent napnak áldásos 
jótékonyságát, mikor válik ez minden
kinek legjobb barátjává ?

Ami a vasárnapot illeti, mindig 
szerettem ugyan, de nem azért talán 
hogy akkor a hétköznapi járomból 
kifogva, vasárnap pedig a test kö- 
nyelmű hajlamainak és a világ hiú 
kívánságainak igájába hajtsam, a 
fejemet. Hanem azért: kiváltképpen 
úgy nyáron amikor annyi a dolog, 
hogy az ember jószerint még meg
halni sem érne rá. mikor sokan azt 
mondják, hogy minek van most ez a 
vasárnap, csak ne jött volna ! Pedig 
mikor van legnagyobb szüksége az 
emberneka nyugvó napra, mintnyáron, 
különösen a főldmivesnek. hogy a 
test az egész héten tikkasztó melegben 
való munkábr 1 kibontakozzék, pihenést 
keressen, uj erőt és munkakedvet 
gyűjtsön a jövő heti munka folyta
tására. De azért legjobban üdvös a 
vasárnap az igaz keresztény emberre 
nézve, az én nézetem szerint, hogy 
a hétköznapi fárasztó munka zajában 
lelki érzékei el ne tompulj mák, idegei 
el ne szakadjanak emberi méltóságának 
érzetétől és keresztényi hivatottságától. 
S hogy e szent napon ideje legyen 
széjjel tekinteni maga körül: hogy fel
tekinthessen a magasságba ahhoz, ki 
a nagy természet világát igazgatja, aki
nek parancsára az erdők s mezők ki- 
zöl delnek a gyümölcsfák virágokat hoz
nak, aki felékesíti a mezők liliomát s a 
puszta megholt természetet újra gyö
nyörű szinpompába öltözteti, aki ki
hívja az elveszett magot a földből és 
annak idején megérleli a gabona 
kalászait, hogy abban az emberiség
nek, mint szeretett gyermekeinek meg
adja a mindennapi kényeret. S igy 
aki ezeket szemlélgeti s a gondolatait 
ezen legelteti, az mindig egy egy lé
péssel közelebb jut a mennyei atyá
hoz és mindjobban belátja saját 
gyarlóságát Látja, hogy biz az ő mun
kája mind hiába való volna, ha ahhoz 
a teremtő nem nyújtaná segedelmét 
és ha az ő mindenható karja nem 
munkálkodnék. Azután a keresztény 
ember az evangéliom alapján való 
hite által felismeri azon emberi és 
keresztényi méltóságát, melyre a Meny- 
nyei Atya az ő szent fia által érde

messé tette t. i .: „Úgy szerette Isten 
e világot, hogv az ő szent fiát sem 
kíméletté váltságul érette.“ S ime, ha 
vizsgáljuk, a vasárnap a legüdvösebb 
nap életünkre nézve, mert mig egy
felől testünket pihentetjük, másfelől 
pedig egy országot építgethetünk. Ha 
a vasárnapot úgy töltjük, mint annak 
szentsége megköveteli, úgy lesz az a 
lelki épülésnek napjává.

Beled. M. J.

Félrem agyarázás.
E múló föld gvakran 
Szenvedésnek réve!
A betegség alul 
Senki sincs kivéve ;
Meg kell itt kóstolnunk 
Izét minden bajnak; 
Fájdalmink, keservink 
Soha ki nem halnak.

A szegény rátóti 
Embert is leverte 
Lábáról kegyetlen 
Sorsa súlyos terhe.
Oldala nyilallott 
Neki szörnyüképen 
S nem volt, ki segítse 
Nagy szenvedésében.

Kuruzslás, hátkenés 
Hogy nem használt semmi, 
Elhatározta hát 
Az orvoshoz menni.
Zsebjeit megtölté 
Sok jó bankópénzzel 
S úgy ment a városba 
Lassú döcögéssel.

Az orvos megnézte 
A szenvedő embert;
Leült asztalához 
S orvosságot rendelt.
Meg is magyarázta 
Tőről-hegyre neki:
„Ez olyan orvosság:
Vízben kell bevenni!“

Az ember azután 
Mihelyt hazaére,
Teteté a kádat 
Udvar közepere.
Töltet bele vizet 
Vederrel vagy tízzel,
Hogy csaknem telvé lett 
A kád hideg vízzel.

S midőn ezen dolgok 
Így megtörténének,
A mi jó emberünk 
Részeit testének

Belebocsátja a 
Vízzel töltött kádba 
És az orvosságot,
Úgy tömte magába!

Színi Péter.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázban nincs, Tanyái a sátán ütött ott. 
Hiányzik ott a leoíőbb kincs, De isten nem lel bajiétól.
Február 4. vasárnap, Zsolt. 4, 9.

„ 5 hétfő, Jakab 1, 2 —3.
„ 6. kedd, Gál. 5 9.
„ 7. szerda. Jeremiás 1, 8.
„ 8. csütörtök, Mosi 7, 24.
„ 9. péntek, Zsid' k 1. 4, 24.
„ 10. szombat, Példabeszédek II., 2, 5.

Apró történetek.
jKirály-p, vnqy paraszt. IV. Henrik 

francia király idejében történt, hogy 
egy vidéki bácsi Párisba, a francia 
fővárosba lovagolt, (mert akkoriban 
még nem szágultak a vonatok az 
országon keresztül). Nem messze a 
várostól társul szegődött hozzá egy 
úr, — a francia király, — szintén 
lóháton, a kíséretét elhagyva.

„Honnan jő barátom?“ Szólalt meg 
a király.

„Innen és innen.“
„Bizonyára dolga van a városban ?“ 
„Ez és ez ; de szeretném a kirá

lyunkat is látni, aki oly atyailag gon
doskodik népéről.“

Mosolyogva szólt IV. Henrik: 
„Erre alkalma nyilhatik ma.“
„Ja csak tudnám, hogy melyik a 

király a sok úr között ?“
„Amelyik fönntartja a kalapját, ha 

a többiek alázatosan megemelik előtte.“ 
Lassacskán haladva, beért a két 

lovas a városba, miközben élénk be
szélgetés fejlődött ki közöttük a föld- 
mivelésről, a gyermekekről is szó 
volt stb., s eközben a vidéki utas 
nem vett észre semmi különöset.

Végre feltűnt neki, hogy előlük 
mindenki már messziről kitér, s alá
zatosan megemeli kalapját. Kezdett 
előtte világosodni a helyzet.

„Uram ! — szólt és végigmérte is
meretlen kísérőjét, — vagy ön a király, 
vagy én vagyok az, mert csak ket
tőnknek a fején van fönt a kalap.* 

Újból elmosolyodott a király és 
megmondta, hogy bizony ő IV. Henrik.

Innen ered az a mondás, ha valaki 
a társaságban fején felejti a kalapját: 

„Vagy te vagy a király, vagy a 
paraszt.“

♦
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Herceg András. Több évvel ezelőtt, 
április 13-án egy nógrádmegyei falu
ban eltűnt Herceg András. Kar volt 
pedig érte, mert szép gazdasággal 
dicsekedhetett, derék ember is volt, 
s amellett fiatal házas.

Keresték az eltűnt Herceg Andrást 
mindenütt, de hiába. Már halottnak 
gondolták, meg is gyászolták hozzá
tartozói.

Ugyanabban az évben, augusztus 
8-án pislogott valami egy sziklabar
langban. Ki is nyújtózkodik az a 
valami, sőt hangot is hallat és pedig 
a következőképen : „Én vagyok Her
ceg András ? azt hiszem igen.“ De 
midőn álomittasan kibotorkált a bar
langból érezve a meleg nyári levegőt 
és látva a viruló természetet, tovább 
morgott magában.

„Mégsem lehetek én H. A., mert 
mikor H. A. belebújt ebbe a barlangba, 
akkor hatalmas hóvihar volt, most 
meg kánikula van.*

De bizony a környék igen ismerős 
volt előtte. A falut, sőt saját házát 
is megismerte. „Ha tényleg Herceg 
András vagyok, akkor felesegem biz
tosan megismer.“ Szólt ismét magá
ban.

Éppen a konyhaajtó előtt ült a fele
sége és burgonyát hámozott. A kését 
elejtve bámult egy darabig férjére, de 
mikor látta, hogy az nem hazajáró 
lélek, hanem hús és vér, nyakába 
borult és sírt örömében.

„Hol voltál oly sokáig, ma már 
augusztus 8-ika van, mennyi idő el
telt azóta, hogy láttalak.* Ezek vol
tak a szerető hitves első szavai.

„Ha ma augusztus 8-ika van,’ ak
kor én éppen 16 hétig aludtam a 
boresznói barlangban.“ Volt a válasz. 
És úgy is volt, 16 álló hétig aludt 
ott H. A. anélkül, hogy egy falat 
élelmet, vagy egy korty italt vett volna 
magához.

Így történt-e, — nem tudom 
ellenőrizni. De ha igazán igy történt, 
akkor bizony ez a történet is azt 
mutatja, hogy az orvosok még most 
sem ismerik az emberi természet ösz- 
szes titkait.

*
A meggyógyított beteg. Vannak gaz

dag emberek, akiknek a sok sárga 
csikójuk dacára is küzdeniük kell az élet
viszontagságaival, betegséggel, ami
nőkről hál’ Istennek a szegény em
bereknek . nincs tudomásuk; mert 
vannak betegségek, amelyeknek nem 
a levegőben, hanem a puha párnás 
székekben, a selymes ágyakban és 
a tele tálakban vannak csirái.

HARANGSZÓ

A töntiek bizonyítására szolgál egy 
fővárosi gazdag úr története.

Egész délelőtt karosszékében ülve 
szivarozott. Minduntalan valami cse
megét evett, hol hideget, hol mele
get. Délben asztalára került mindaz, 
amit szeme, szája kívánt. Délután 
kétszer, háromszor is ozsonázott min
den étvágy nélkül, csupa időtöltésből. 
Vacsora után lefeküdt puha párnái 
közé, s olyan fáradt volt, mintha 
egész nap aratott volna, de aludni 
mégsem tudott jóízűen. Másnap min
dig beteg volt, s nem tudta őt orvos 
gyógyítani, mert egynek sem fogadta 
meg a tanácsát. Végre hallott egy 
vidéki híres orvosról, aki hacsak 
ránéz a betegre, már meggyógyul az. 
Éhez az orvoshoz irt. Lefestette 
előtte helyzetét. A mi orvosunk 
tisztában volt mindjárt a helyzettel 
és következőképen válaszolt a kapott 
levélre: „Tisztelt Uram 1 Az ön
helyzete valóban veszedelmes. Ha 
meg akar gyógyulni, jöjjön el hoz
zám minél előbb, dé előre is figyel
meztetem, hogy nem szabad kocsin 
avagy lóháton jönnie, mert akkor a 
legnagyobb veszélybe juthat. Indul
jon el azért gvalogszerrel. Naponta 
ne egyék többször, mint háromszor. 
Ez az én tanácsom. Ha nem fogadja 
meg, nem hallja már jövő tavasszal 
a kakukszót. Tegyen különben amit 
akar.“

Nem kellett több páciensünknek. 
Másnap korán reggel útnak indult, 
hogy felkeresse az orvost. Az első 
napon olyan lassan ment, mint egy 
csiga. A második, harmadik napon 
úgy rémlett előtte, mintha a mada
rak már rég nem daloltak volna 
olyan szépen mint most. Az embe
rek akikkel találkozott, igen barát
ságosaknak tűntek fel előtte. A nap
sugár mintha melegebben sütne, a 
levegő mintha üdébb volna.

A tizennyolcadik napon megérke
zett abba a vidéki városkába, ahol 
az orvos lakott.

Alkalmatlanabbúl nem is jöhettem 
volna — mormogá magában — mint 
most. Hiszen csak valami bajom 
volna ? Majd kinevet az orvos, ha 
megtudja, hogy semmi bajom sin
csen. De idáig ha eljöttem, már csak 
mégis elmegyek hozzá.

Az orvos nagyon barátságosan 
fogadta és tudakozódott állapota felől. 
„Nekem hál Istennek semmi bajom 
sincsen — volt a válasz — ha dok
tor úr is olyan egészséges, mint én, 
akkor ön is hálát adhat Istennek.“

Az a szerencséje — mondá az 
orvos, — hogy tanácsomat megfo-
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gadta. Menjen csak haza is gyalog, 
otthon azutan dolgozzék szorgalma
san és sohase egyék többet, mint 
amennyit étvágya megkíván. Szóval, 
éljen munkás, mértékletes életet.“ 
Ezen szavakkal elbocsátá az orvos 
betegjét.

A gazdag ember megfogadta a 
tanácsot és nem is volt többet beteg.

Közli: Kühn János, tanító.

E rzsébet királyné bátorsága.
Boldogult királynénk Erzsébet, ki 

gyilkos tőrétől esett el rendkívül bá- 
torlelkü asszony volt s a legnagyobb 
veszedelemnek is nyugodtan a sze
mébe nézett. Amikor egyszer Angol
országban tartózkodott, séta közben 
találkozott egy nagyon sápadt, vézna 
asszonnyal. Megszólította s megkér
dezte, hol lakik. Másnap aztán föl
kereste szegényes lakásán, hogy meg
győződést szerezzen az asszony nyo
morúságáról. Az asszonyt többször 
meglátogatta kísérőjével, de a nélkül, 
hogy sejttette volna kilétét. Egy al
kalommal, amikor a szegényes la
kást elhagyta, a beteg asszony fér
jével találkozott az ajtóban, aki pus
kával a vállán tért haza az erdőből. 
A férfi, a helyett, hogy a királyné 
jóságát megköszönte volna, durva 
szavakkal kifakadt az uriosztály ellen 
s a legádázabban a koronázott főket 
szidta. A királyné félbeszakította a 
gyűlölködő áradatot:

— Hogy gyűlöli a királyokat és a 
gazdagokat, az engem nem érdekel 
mondta nyugodt méltósággal. — Azon
ban azt tapasztalom, hogy forra
dalmi hajlamai sem képesítették arra, 
hogy családjáról tisztességesen gon
doskodjék. Jobb volna, ha egészség
telen eszméi helyett a kenyérkereset 
gondolatával foglalkoznék, hogy a 
gyermekeinek és feleségének betevő 
falatja legyen.

Tajtékzó dühvei támadt rá a férfi :
— Hogy mer a családi ügyeimbe 

avatkozni. Igenis állítom, hogy min
den nyomorúságnak és szegénység
nek a gazdagok, de leginkább a ko
ronázott fők az okozói. Úgy utálom 
és gyűlölöm ezeket az ingyenélőket, 
hogy ha egy is az utamba kerülne, 
lelőném, mint egy veszett kutyát.

Aztán ráütött a válláról lekapott 
fegyverre s vadul lobogó tekintettel 
rikácsolta:

— Csak most állana a puskám 
előtt egy ilyen koronás perszóna, 
tudom Istenem elbánnék vele.
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— A véletlen nem teljesíthette 
volna jobban kívánságát — felelte a 
királyné nyugodtan. — íme itt áll 
ön előtt egy azok közül, a kiket leg

jobban gyűlöl, én a magyarok ki
rálynéja és az osztrákok császárnéja 
vagyok.

Erősen és bátran ránézett a férfira,

aki halálsápadtan dűlt a falnak. Er
zsébet királyné pedig, mintha mi sem 
történt volna, nyugodtan tovább ment.

A kaszálógép*).
Oda jutottunk, hogy a kisgazda is 

kezd rászorulni a kaszálógépre, még 
pedig főleg azért, mert manapság 
már oly nehéz a kaszásnapszám, 
hogy az a kisgazda, akinek akad 
vagy néhány hold kaszálója, nem 
igen győzi kifizetni a kaszást. Ha 
pedig a maga erejével akarja leka
szálni, úgy ráöregedik a szénája, hogy 
nem sokat ér vele. De meg nemcsak 
rétet kaszál már manapság, hanem 
sok helyen vetett takarmányt kell 
neki kaszálni, különösen ott, ahol 
megszűnt a rét, vagy ahol már a kis
gazda is jobban pártfogásba vette az 
állattartást, ahol több tehenet tart, 
mint azelőtt, azért, hogy tejet adhas
son el vagy szállíthasson a tejszövet
kezetbe, meg borjut nevelhessen akár 
magának, akár eladónak. Végül pedig 
még sok olyan vidéke van édes ha
zánknak, ahol ma is a fő jövedelmet 
a kaszáló adja. A folyók, vizek men
tén a laposokban, hol már egyebet 
nem lehet termeszteni, még igen sok 
nagy kaszáló van a kisgazda kezén 
— de nincs hozzá kaszás, kivándo
rolt Amerikába.

Szinte sír az embernek a lelke, 
mikor ilyen vidéken jár-kel s látja, 
hogy adott az Isten bőven szénát, 
de nincs, aki levágja.

Pedig a jó kaszálógéppel egy nap 
alatt két lóval vagy akár két ökörrel 
is lehet legalább is annyit kaszálni, 
mint amennyit hat jó erős magyar 
kaszás egy nap alatt le tud vágni.

Azt mondja erre a kisgazda, hogy: 
„Igen ám, de hát drága az a gép és 
nem érdemes az én kevés kaszálni- 
valómért annyi pénzt adni érte.

Nem is mondom én, hogy egy kis
gazda a maga számára vegyen egy 
kaszálógépet. Álljanak össze többen, 
vegyék meg közösen, használják is 
közösen. Úgy számítsanak, hogy egy

*) Ifj. Sporzon Pál m. kir. gazd. akadém iai tan á r: 
„A kisgazda m ezőgazdasági gépei* cím« könyvéből.

kaszálógéppel két középerős lóval 
reggeltől-estig lakaszálhatunk könnyen 
hat kataszteri holdat vagy kilenc-tíz 
kis holdat. Egymás közt szépen meg
egyezhetnek, hogy kinek mikor dol
gozzék a gép és nem fog elöregedni 
egyiknek sem a szénája, mert 5 nap 
alatt akár 50 holdat is lekaszálhatnak 
vele, ha csak egy kicsit ügyeskednek.

Ennek az 50 holdnak a kézzel 
való lekaszálsa manapság belekerül 
legalább is 150 koronába, ha pedig 
géppel kaszálják, még 30 koronába 
sem kerül, ha a gép árának a ka
matját is számítják. Pedig ez csak 
az első kaszálás. A sarjut vagy 
egyéb kaszálni valót is levágja ez a 
gép, úgy, hogy mire összehasonlítják, 
hogy mennyi kaszás napszámát ta
karítottak meg vele, hát rájönnek, 
hogy a gép ára már a második 
esztendőben megtérült s azontúl úgy
szólván ingyenbe megy a kaszálás, 
akár még tiz esztendeig is, ha vi
gyáznak a gépre.

A kaszálógép legalább is ötszörié 
olcsóbban dolgozik, mint a kézi ka
szás és igen sokkal jobban.

Nincsen az a kaszás, aki oly szé
pen, alacsonyan és tisztán tud ka
szálni, olyan gyorsan és olyan olcsón, 
mint a kaszálógép. Erről legköny- 
nyebben meggyőződhet minden kis
gazda a saját szemével, ha elmegy 
a szomszédba oda, ahol kaszáló
géppel dolgoztak és megnézi a ka
szálógép után maradt tarlót és azt 
összehasonlítja a kézi kasza után 
maradt tarlóval. A kézi kasza után 
meglátszik minden egyes rend, amely
nek a két szélén, ott, ahol a kasza 
bevágott a rendbe s ott, ahol kijött 
belőle, magasabban marad a tarló, 
mint a közepén, A kaszálógép után 
a tarló mindenhol egyenlő magas 
maradt és ha ügyes ember vezeti, 
úgy néz ki utánna a kaszáló, mintha 
leberetválták volna. Ilyen szép mun
kát a kézi kasza nem tud csinálni.

De van aztán még egy másik igen 
nagy előnye a kaszálógépnek a kézi 
kasza munkájával szemben s ez az,

hogy a kaszálógép után a rend egész 
szélességében egyenletesen elterülve, 
még pedig vékonyan elterülve marad, 
nem pedig összehúzva, mint a kézi 
kasza után.

Nagy előny e z ! Csak gondoljanak 
rá, hogy úgy kaszálás után — kü
lönösen ha jobb termést adott az 
Isten és vastagok a rendek — milyen 
aggódva várják azt a napot, mikor 
végre be lehet hordani a szénát. 
Akárhányszor vége a vasárnapnak 
ilyenkor és apraja-nagyja iparkodik 
minden erejével összekapni legalább 
boglyába, hogy renden ne ázzon a 
széna! Pedig hát az a kézi kaszával 
vágott, púposra húzott rend, külö
nösen ha kövérebb és bővebben van 
benne leveles széna, bizony lassan, 
nehezen szárad. A teteje már zörög 
mikor az alja még azon módon van, 
ahogy a kasza vágta. Meg kell for
gatni ! Ez pedig dolog is meg vesz- 

' teség is. Veszteség pedig azért, mert 
forgatásnál a már megszáradt leveles 
szénáról — a lóhere, lucerna, a bal
tacím, nyulszupúka, no meg a többi 
ilyenről — lepereg a levél, éppen a 
legtöbbet érő része csak a szára marad 
meg, az kerül haza. Ahányszor villa 
éri a rendet, annyiszor vészit a széna 
jóságából. A kaszálógép után maradt 
és egyenletesen szétterülő rend egy
szerre, egyenletesen és sokkal hama
rább szárad ki, mint a kézi kasza 
után maradt. Akárhányszor tanúja 
voltam, hogy a gép után 2—3 nappal 
hamarább lehetett a rendet felgyüjteni, 
mint a kasza után.

Nagy szó ez a 2—3 nap széna- 
behordás idején, mikor annyira kell 
félni az esőtől.

G A B O N A Á R A K .

Kirnbauer József és fia udvari szállító gőzmal
mából Körmend. 1912. év, február hó 1-én.

Búza 22.—, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 
20.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.
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Az egyház köréből.

A györujfalusi evang. nöegylet jan. 
21-én tartotta évi számadó közgyű
lését, Kiss Lajosné elnöklete alatt, 
mely alkalommal megjelent a gyű
lésen Zechmeister Jenőné úrnő is, 
az egylet tiszteletbeli elnöke. Nagy 
számban voltak jelen az egylet tagjai, 
hogy meggyőződést szerezzenek a 
szeretet munkájáról, melyet meg
alakulásakor az egylet maga elé tű
zött. A beterjesztett és elfogadott 
számadás igazolta, hogy az egylet 
nemcsak hirdeti, hanem gyakorolja 
is a szeretetet mindenütt. Évi bevé
tele 496 korona volt. Ennek nagy 
részét 309 koronát a nyár folyamán 
tartott tombola mulatság eredmé
nyezte, melyet részben a dunaszegi 
tüzkárosultak javára rendezett az 
egylet. Ez összegből nevezett káro
sultaknak 200 koronát juttatott. Fő
gondját az egyletnek az iskola ké-

^  pezi és jövedelmének egy részét erre 
áldozza. Gondoskodik a tanszerek 
beszerzéséről, valamint a gyüleke
zet és község segítségével az összes 
tanköteles gyermekeket ellátja tan
könyvekkel s ezáltal a szülőknek 
gondját egészen magára veszi, de 
megkönnyíti a tanító munkáját is. E 
célra ez évben 86 koronát fordított. 
Az esti könyörgések világításáról 
szintén gondoskodik. Az iskolás gyer
mekek számára díszes karácsonyfát 
állított és karácsony estéjét az isko
lát zsúfolásig megtöltő közönséggel 
ünnepelte meg. De mint okos gazda, 
a jövőbe is tekint. Vagyonát évről- 
évre gyarapítja, mert jöhet még ne
héz idő, mikor erre szükség leend. 
Jelenlegi vagyona : 688 K.

Hangverseny. A dunántúli evang. 
egyházkerület soproni főiskolája feb.

t 1-én a következő műsorral sikerült 
hangversenyt rendezett : 1. Hamar 
Gyula: „ Nem féltelek hazám 1 “ énekelte 
a főgimn. vegyeskar. 2. Balfe Mihály: 
»A cigánynő“ c. opera megnyitó 
zenéje. Előadta a tanitőképző-intézet 
zenekara. 3. Szavalat. Előadta Káldi 

j, József II. évf. theol. akad. hallgató. 
4- a) Schubert F. : H-moll Menuett, 
b) Chován K .: Magyar hangulatkép. 
Előadta zongorán Berecz Dezső Vili. 
°- tanuló. 5. Kapi Gyula: ,Vidd el

1

fecske, vidd el . . .“ Énekelte a 
tanítóképző-intézet férfikara. 6. Pol- 
zer Antal: Nyitány. Előadta a főgimn. 
ifjúsági zenekar.

A pápai evang. férfiénekkar és 
zenepártoló egyesület január 28-án 
tartotta szokásos évi hangversenyét. 
A fényesen sikerült hangverseny 
műsora a következő volt : 1. Hol
van az a régi zászló ? Révfy Gézá
tól. Énekelte az ev. férti-énekkar, 
Nagy Pál vezetése mellett. 2. Largó. 
Haydn J.-tői. Előadták: Breier Gyula, 
Cseh-Szombaty László, Tamás Károly, 
Weisz Vilmos. 3. A századik. Áb
rányi Emiltől. Szavalta ifj. Nánik Pál. 
4. A két gránátos. Schumanntól. 
Énekelte Horn József, zongorán ki
sérte Gyurátz Linus. 5. Felolvasás. 
Tartotta Illés Lajos földmives-iskolai 
tanár. 6. A vén cigány. Vörösmarthy 
Mihálytól, Nagy Pál átiratában. Éne
kelte a férfi-énekkar. 7. Költemé
nyek. Irta és felolvasta Molnár Kál
mán. 8. Vágyódás. Rubinstein A.-tól. 
Előadta Kis Károly és Nagy Jenő. 9. 
Náci a hordár. Magánjelenet. Előadta 
Piri Lajos. 10. Kesergő hangok. 
Benka Gyulától. Énekelte a férfi
énekkar.

Halálozás. Egy érdemes és köztisz
teletben levő férfiú, Büki Mihály 
hunyt el január 15-én Beléden hosz- 
szas betegeskedés után. Az elhunyt, 
mig élt bőven kivette részét úgy a 
községi, mint az egyházi élet szol
gálatából, mert hosszú ideig volt a 
községnek birája, úgyszintén a be- 
ledi ev. egyházközségnek főgondnoka. 
Mindkét hivatalát közmegelégedésre 
és híven töltötte be. Temetése nagy 
részvéttel ment végbe.

Adományozás, Szép tanujelét ad
ták egyházunk iránti szeretetüknek 
Horváth Ádám és neje Varga Éva 
sikátori lakosok. Már régebben 80 
kor.-t adakoztak templom alapra, 
most pedig ezen adományt 120 'ko
rona adománnyal 200 koronára egé
szítették ki. A nemes tett önmagát 
dicséri.

Nagy öröm egy kis gyülekezetben.
Az alig 400 lelket számláló szent
gotthárdi kis gyülekezetnek nagy 
öröme van. A gyülekezet nagy párt
fogója özv. lipováczi Desits Oyuláné 
az épülőfélben levő szép gótstylü

templom részére az orgonát egymaga 
4300 korona árban megrendelte és a 
fenti célra az összeget letétbe helyezte.

Isten áldása kisérje a fenkölt lelkű 
úri nő életét, a kiben egy a kezdet 
kezdetén álló sokat küzdő kis gyüle
kezet ily hatalmas pártfogóra talált.

Eljegyés. Vályi Gusztáv evang. lel
kész jegyet váltott Benovits Alice-szal 
Benovits Kajetán miniszteri tanácsos 
leányával Budapesten.

A Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség ez évi febr. 2—4 éig 
tartja III. téli országos konferenciá
ját Budapesten, a Magyarhoni Egye
temes Evangélikus Egyház helyisé
geiben, VIII., Üllői-ut 24. sz. alatt. A 
konferencia célja a szövetség jelsza
vának : „A magyar diákság evangeli- 
zálása ebben a nemzedékben“ tettek
kel való megkezdése. Programmjából 
különösen kiemelkednek: Báró Pod- 
maniczky Pál ev. lelkész, Raffay 
Sándor ev. lelkész és theol. tanár, 
dr. Szabó Aladár ref. lelkész, Bilkei 
Pap István ref. theol. ig. és Takaró 
Géza ref. lelkész előadásai.

Itthonról.

József kir. herceg súlyos betegen 
fekszik. A múlt héten hirtelen operálni 
kellett, mert bélátfuródás állt be. Az 
operáció sikerült s a királyi herceg 
felgyógyulását remélik.

Az alkoholizmus ellen. A fiatalkorú
ak kassai felügyelő hatósága a kor
mányhoz és a törvényhozás tagjaihoz 
kérést intézett, a melyben az alkoholiz
mus ellen való küzdelem sikere érde
kében a következő inditványt veti föl:

1. A vasárnapi munkaszünetet ter
jesszék ki sürgősen az összes korcs
mákra és pálinkamérésekre. A kor
mány ne tagadja meg jóváhagyását 
azoktól a szabályrendeletektől, a me
lyek a korcsmáknak és pálinkaméré
seknek szombat estétől hétfő reggelig 
való zárva tartását rendelik. 2. Hajtsák 
végre kérlelhetetlen szigorral a korcs- 
márosok és pálinkamérők stb. vissza
éléseire vonatkozó törvényes rendel
kezéseket. Különösen gátolja meg a 
közhatalom minden rendelkezésére 
álló eszközzel a tizennyolc éven aluli 
fiatalkorúak alkoholfogyasztását. 3.

i
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A közhatóságok munkásaik heti bérét 
ne szombaton, hanem a hét első fe
lében fizessék. 4. A felhozott okból 
égetően szükséges a nép számára 
alkalmas nemes szórakozások biztosí
tása, megfelelő kultúrintézmények 
létesítése is.

A pálinka rombolása. A kemény 
hidegben megfagyott Brádon Bon 
Augusztin kövező és felesége. Este 
erősen bepálinkáztak, s tehetetlensé
gükben nem tudtak befűteni* s igy 
történt, hogy a saját lakásukon mind 
a ketten megfagytak.

Szőke Vendel kishegyesi gazdál
kodó hatéves fia pedig a szülei távol
létében elővette apjának pálinkás- 
butykosát és megivott belőle két decit. 
A fiú annyira rosszul lett a pálinkától, 
hogy félórával később meghalt.

Regále-kártalanítás. A kisgazda- 
párt vezére, Szabó István, a minap 
indítványt terjesztett a képviselőház 
elé, hogy a törvényhozás állapítsa 
meg, hogy a regále-kártalanitás kiket 
illet meg, a volt urbéreseket-e vagy 
a községeket? Lukács László igaz
ságügyminiszter kijelentette, hogy a 
Kúria a politikai községeknek Ítélte 
oda a kártalanítást, megígérte, hogy 
a kérdés egységes rendezése érde
kében megindítja a tárgyalásokat.

Az ország  dolgáról.
A képviselöház letárgyalta a felha- 

talmazasi javaslatot s megkezdte az 
igazságügyi szervezet módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalását.

Nagy beszédek. A múlt héten sok 
érdekessége volt a képviselőháznak. 
Felszólalt Apportyi Albert gróf, ki 
megágállapitotta a Kossuth párt ka
tonai követelményeit, melyek teljesí
tése ellenében készek a törvényt 
megszavazni. Szólt az obstrukcióról 
is, melyet elvileg helytelenített, de 
kijelentette, hogy mint utolsó eszközt, 
a nemzet jogai védelménél, jogosnak 
tartja. Nagy beszédet mondott Lu
kács László pénzügyminiszter, ki 
élesen elitélte az obstrukciót s azt 
erőszakosnak nevezte. Nagy érdek
lődést keltett Andrássy Gyula gróf 
felszólalása, ki a béke szükségességét 
hangoztatta. Az ő nézete szerint a 
kormánynak teljesítenie kell a Kossuth 
párt katonai követelését. Kéri a Justh 
pártot, hogy változtasson harcmodo
rán. Nagy felelősséget vállal magára, 
midőn a hadsereg fejlesztését meg
gátolja s feltételül az általános titkos 
választójogot állítja oda. Nagyon 
sokan vannak, kik az általános vá
lasztójogtól féltik a nemzetet, azért

nem helyes a két kérdés összekap
csolása. — A két beszédre a Justh 
párt részéről Batthányi Tivadar azt 
felelte, hogy harcmodorukon nem 
változtatnak s addig a véderő javas
latot nem szavazzák meg, mig az 
általános választójog meg nem lesz.

A nagyvilágból.
A háború. A török-olasz háborúnak 

nincsen igen új eseménye. Gargaresz- 
nél volt újabban ismét ütközet, melyen 
az olaszok vereséget szenvedtek. — 
150 halottjuk és sok sebesültjük volt. 
Azonban az arabok, — kik a törö
kökkel együtt harcolnak, — kezdik 
megunni a háborút. Állítólag ha hama
rosan döntő ütközetre nem kerül a 
sor, mind otthagyjak a harcteret. 
Akkor azután vége is volna a hábo
rúnak, mert a török sereg egyedül 
nagyon gyönge.

Leégett templom. A múlt héten le
égett a bukareszti evang. templom. 
A tűz elpusztította a templom külse
jét, sőt gazdag felszerelése is a tűz 
martaléka lett. Elpusztult a szép or
gona, melyet néhány évvel ezelőtt 
36 ezer korona költséggel állítottak 
fel. Az összes kár meghaladja a 120 
ezer koronát.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Bepedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
bongja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kova csőit vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

Turbinák. 
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Weihsch Béla vili am üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A „Luther Társaság“ hivatalos lapja.

M egjeleni novembertől lebrnárlo minden vasárnap, márclnstól októberig minden második vasárnap. 
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület 

Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és m indennemű m eg

keresések a szerkesztőség címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

Ének a  boldogságról.
Az uj énekeskönyvből .

Boldog, kinek a béke minden vágya, 

Aki nyugalmát csak tetőled várja,

Ki védő szárnyad árnyában pihen,

Világ teremtő áldott Istenem I

Boldog, kit tiszta szeretet vezérel, 

Miként a vándort csillag fénye éjjel,

Ki minden sértést, bántalmat feled 

5 ellenségnek is nyújt mentő kezet.

Boldog, kit nem gyötörnek földi 

Akinek lelke sóvárog utánad, [vágyak, 
Szeme szüntelen ég felé tekint, 

Boldog, ki él szent tetszésed szerint.

Boldog, ki tűrni tud minden fájdalmat, 

Akinek szíve tiszta, mint a harmat, 
Ajkán nem támad vádoló panasz, 

Kegyelmed neki enyhítő vigasz.

Oh add Atyám, míg itt a földön élek, 

Teljes szívemből szolgáljak tenéked,
S verőfényben, nehéz kereszt alatt 
Nálad keressem boldogságomat!

Kovács Sándor.

A furulya.
(Rajz az orosházi nép életéből.)

Irta: Veres József, orosházi lelkész.
Változnak az idők I
Valamikor a felföld tót népe is az 

alföldön kereste meg egész eszten
dőre való kenyerét nyaranta, most 
maga az alföldi magyar is lázong, 
mert nem tud megélni keresményé
ből.

Azelőtt szaporodott a magyar, az 
oláh, tót, német bevándorlásoktól, 
most folyton fogy a kivándorlás által.

Változnak az idők I
A föld változott-e rosszabbá, vagy 

az emberek ?! Az édes anyaföld lett-e 
mostohább a gyermekeihez, vagy a 
gyermekek lettek mostohák az édes 
anyához ?

Elmondja a furulya története.
Ez a furulya a felföldön * készült, 

még pedig Árvavármegyében. Bizony 
maholnap száz estendeje annak, hogy 
ezt a furulyát valamelyik Misó vagy 
Gyúró, vagy Janó megkészítette, ki- 
citrázta, amint illik, s amint Isten 
tudni adta; hanem azért mégsem 
ért két garasnál többet.

Mégis mennyi gondot, mekkora 
változást okozott ez az olcsó furulya 
egy család életében, milyen messzire 
elűzte hazájából a szegény Misót, 
hányszor könnyített az a szíve búján-

baján egyszerű hangjával; földönfu
tóvá, azután gazdaggá tette az ide
gen földön és milyen drága emlék 
lett élete végéig a szegény Misónak.

Ez a furulya tette a Misót oros
házivá is, magyarrá is, gazdaggá is.

Elmondom : hogyan ?
Kecskét legeltettek a gyerekek az 

árvái hegyek között. Amely család
nak ott kecskéje van: az már gaz
dag, az már boldog, azt már irigylik.

Míg a kecskék cserjétől-cserjéhez 
jutottak a kövek közt, s lerágták a 
szikláról lógó bokor levelét: a kis 
pásztorgyerekek fúrtak-faragtak. cif
rázták a levágott fenyőágat, játszot
tak, furulyáztak.

Az egyik különösen szépen tudott 
a fiatal fenyőből hegymászó botot, 
ostornyelet cifrázni s különösen szív
hez szólóan tudott furulyázni.

Mikor ő szájához illesztette a fu
rulyát, mintha szive lett volna a hit
vány fának, mintha szava lett volna 
a néma furulyának : olyan bánatosan 
zokogta el azt a szép nótát :

Erdő, erdő, de magas vagy,
Édes rózsám, de messze vagy,
Ha az erdőt levághatnám,
Kedves rózsám megláthatnám.

Szótlanul, bámulva hallgatta a 
többi gyerek a furulyaszót, de talán 
még a bokrok, meg a madarak is hall-
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gatták; szikla sziklának adta a ke
sergő hangokat, völgyről-völgyre szál
lott a bús dallam, mintha álmában, 
fájdalomtól sóhajtott volna a fenyő
erdő is, végigsuhant sötét lombjai 
között a szellő sóhajtása s lent a 
völgyben a szénagyűjtő lányok ajká
ról is dal fakadt, s mint a tót dal
ban szokás, hosszan elnyújtották az 
utolsó szótagot, s szállt a sóvárgó 
dal a napsugaras levegőben, virágos 
réten át, sűrű erdők árnyas sátoráig 
s lassan elhangzott a távolban a szél 
zizegő hangjaival együtt.

Másnak is olyan szépen szólna az 
a furulya ? I

Nagyon megkívánta pajtása furu
lyáját a Misó gyerek; kérte is, de 
azt a választ kapta, mikor könyör- 
gött érte :

Tanuld meg készíteni, ha kell; 
szerezz, lesz!

Szerzett is, mert kellett neki; nem 
bírt nála nélkül meglenni, s nem 
tudott a kisértésnek ellene állani.

Mikor kecskéjét téríteni kellett sza
ladnia a jó pajtásnak, siettében a 
fűbe vetette le a furulyát, s másnap 
megint odatérve, már hiába kereste.

A Misó megtalálta, odvas fa gyö
kere alá rejtette, kövekkel eltakarta; 
nem adta többet elő.

Ezen összevesztek; a pajtás meg
verte miatta a Misót, akire gyana
kodott, de az csak nem árulta el, 
hova lett a furulya. Pedig maga sem 
használhatta, ha nem akarta elárulni 
magát. Mire szombat este haza haj
tották a faluba a kecskét : gyűlöl
ködő ellenség lett a két pajtásból, 
akik félték, kerülték, üldözték egy
mást, otthon, réten, erdőn.

Misónak sem kellett több ; keserű 
lett neki az élet, otthon a folytonos 
félelem és lelkiismereti furdalás miatt, 
s minthogy éppen egy csapat gyerek 
került onnan „Magyarországba“, el
határozta, hogy velők megy ő is az 
Alföldre.

Régi szokás a felföldön, hogy a 
gyerek hamar elkerül hazulról messze 
földre, otthon a sovány parányi 
szántóföld nem ad kenyeret, az Al
földre megy nyaranta az egész falu 
dologtehető népe, otthon ajtót, abla
kot beszögeznek, ahonnan az egész 
család leköltözik, őszszel megint 
visszaszállingóznak a nyári keres
ménynyel télre s az erdőn kap kere
setet a férfi, otthon főz, sző az 
asszony, hanem bizony sokszor ott 
ragad, ott marad a kövér alföldön 
egyik másik életrevaló legény, férjhez 
is megy a leány szépe-java, s a fel
földi tótnak igy két hazája is van :

a girbegörbe Felföld, melynek érces 
köve, édes fűve, visszhangos erdeje, 
ragadozó vadja bőviben, de kenyér
nek valója nincs; másik hazája az 
Alföld, melynek viszont kenyérnek 
valója van bőviben, de embere nincs 
elég arra, hogy betakarítsa.

Semmi feltűnő nem volt tehát 
azon, hogy Misó is lemegy Magyar- 
országba.

Felballagott mégegyszer a hegy
oldalba, végig jártatta tekintetét a 
felhőbe nyúló sziklaormokon, meg
olvasta a völgyekben meghúzódó 
falvak tornyait, fohászkodott a völgy
ből felhangzó harang szaván, elő
kereste az elrejtett furulyát s a 
virágos fűbe heveredve, elfujt rajta 
egy búbánatos dalt, mégis összeszorult 
a szive, mikor elgondolta, hogy né
hány nap múlva messze lesz mind
ezektől, idegen földön, ahol még 
csak beszélni sem tud majd, csak a 
furulyát viheti magával, pedig az az 
oka minden bajának, a miatt fur
dalja a lelkiismeret, a miatt üldözi 
régi pajtása, a miatt kell elhagynia 
ezt az égbe nyúló hegyet, ezt a 
zúgó erdőt, ezt a virágos rétet, ezt 
a kedves szülőföldet ?

Az indulás napján elbúcsúzott 
mindenkitől.

A falu széléig elkísérték test
vérei is.

Apja szálas, erős ember sokszor 
aratott már az Alföldön, ellátta út
közben sok jó tanácscsal : hogyan 
viselje magát, szorgalmas, takarékos, 
becsületes istenfélő legyen, akkor meg
áldja az Isten, az idegen emberek is 
megszeretik.

Hej 1 Ha az a nem egészen igaz utón 
szerzett furulya nem nyomná a lelkét, 
de sokkal könnyebb volna most nekil 
Fölteszi magában, hogy többet nem 
tesz úgy soha; szerez magának, 
amint a pajása mondotta, de csak 
igaz utón !

Édes anyja is oktatgatta; végig- 
végig nézett rajta, igazított ruháján 
itt ott, hogy fia szemrevaló legyen, 
meg ne szólják az idegenek miatta 
az édesanyját I Otthon készült a 
vászon, a halina, otthon saját kezé
vel varrta ki a kék, sárga, piros vi
rágokat, talán minden öltése mellett 
mondott egy áldást. Mire az a virág 
a ruhán elkopik, elrongyolódik: hol, 
merre jár az ő édes fia, ki viseli 
gondját, ha beteg lesz, ha éhezik, 
ki simogatja meg arcát, ha elcsügged ? 
Régóta, titokban gyűjtögetett, félre
rakott valamicskét a szűk keres
ményből ; mikor egyszer vásáron 
bent volt a városban, tallérra váltotta

be. Ritka pénz a szegény családnál! 
Fiának szánta már akkor, fiának adta 
most az utón s hozzátette :

— Neked adom, tied, de el ne 
költsd 1

Csak úgy csillogott a gyermek 
szeme, mikor jól megnézte a tallért, 
egész vagyon már az neki, mi min
dent lehetne rajta venni, az övé, az 
ő okosságára van bízva 1 Egyszerre 
önállónak, maga urának, férfinak 
érezte magát; egy egész tallért rá 
mert bízni az édesanyja.

Meg is becsüli, megfogadta, nem 
költi el ; zsebébe csúsztatta s attól 
kezdve sűrűn tapogatta: megvan-e 
még ?

Oda érve a folyó mellé, összevár
ták egymást a fiatal bujdosók.

Szálfenyőfákból összeállítva ott állt 
már a tutaj a parthoz kötve. Elhe
lyezték rajta a fiúk kicsiny batyujukat.

Azután nagy sírás-rívással elbu 
csuztak szüleiktől.

A tutaj úszott simán a fiúkkal, a 
sírás hangja messzebb-messzebb ma
radt tőlük, a zokogó anya is elma
radt a parton s egy kanyarulatnál 
eltűnt a tovább-tovább haladó tutaj 
a szülők könnyes szeme elől s vitte 
őket magával, messze, idegen embe
rek közé, idegen vidékekre.

Most azután megtapogatta Misó a 
tallért; elővette a furulyát, s míg 
nesztelenül siklott az erdős hegyek 
közt, a falvak alatt a tutaj a folyó 
hullámain, szíve fájdalmát vele mon
datta e l; hátha elviszi a szellő oda, 
ahová szánta, ahhoz, aki megérti; s 
elsírta furulya a dalban szíve keser
vét, sóvárgását.

Bezzeg soká nem láthatta meg 
édesanyját az elbújdosó fiú 1

De mégis csak megláthatta nagy
sokára I

Lekerült a kis tót csapat tutajon 
Pestre, onnan, hol gyalog, hol ko
csira kérezkedve, koplalva, meg kére- 
getve eljutott Orosházára.

Egy becsületes csizmadia is oda
ment a szállásukhoz; inasra volt 
szüksége, választani akart közülök. 
Amint végignézte a sorba állított fiú
kat, Misó tetszett meg neki, mert 
bocskora szíja legrendesebben volt 
lábára csavargatva; azt következtette 
belőle egyszerű, józan eszével, hogy 
rendhez, tisztasághoz volt szoktatva 
otthon, jóravaló inas lesz belőle. 
Magához vette. Az anya őrködő sze
me, simító keze, rendszeretete még 
a távolban is áldást hozott fiára I 

Nem is csalódott a csizmadia a 
Misó gyerekben. Szófogadó, szorgal-
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más, becsületes maradt, s mert anyja 
tallérját nem akarta elkölteni legna
gyobb szükségében sem: megszokta, 
hogy kívánságairól le tudott mondani, 
takarékos le tt; fülében csengett ott
hon mondott pajtásának szava: sze
rezz, lesz. Igyekezett becsületes mun 
kával, kitartó szorgalommal megsze
rezni mindazt, ami kellett neki. így 
tapasztalta saját magán, hogy az em
bert nem az a pénz teszi gazdaggá, amit 
megszerez, hanem az, amit ki nem 
ad. Erre figyelmeztette őt a tallér, 
édes anyja szava: tied, el ne költsd.

Szokása lett: zsebéhez kapkodni, 
a tallérhoz, meg van-e még ? A sok 
fogdosástól szinte meg is kopott már 
rajta a kép. Bizony elhomályosodott 
emlékezetében már annak a képe is, 
aki neki adta egykor a messze erdős 
hegyek között. Nőtt, vándorló legény 
lett, sőt meg is házasodott; jómódú 
leányt kapóit, mert mindenki józan, 
becsületes ifjúnak ismerte. Jól jövedel
mezett a mestersége, házat, szőlőket 
szerzett, nem is kívánkozott az Al
földről a felső vidékre, melynek he
gyeire, erdeire, zsuppos, kéménytelen 
házaira csak homályosan emlékezett 
vissza. El nem cserélte volna itteni 
birtokát talán az egész faluért oda
fenn a görbe országban.

Koronkint hallott hírt édesanyjáról 
is, testvéreiről is, gyermekkori pajtása 
révén, aki mint gyolcsos tót sokszor 
megfordult házánál is, s mikor egy 
szer elmondta neki a furulya törté
netét : megbékült szívvel tette az el
beszélés után : hála Istennek, minden 
jóra fordult.

Küldött olykor-olykor édesanyjának 
egyetmást, hítta látogatásra, hadd 
lássa, milyen jó dolga lett a fiának 
itt az Alföldön, hadd ismerje meg 
feleségét, gyermekeit. Az is izengetett 
neki a gyolcsos tótokkal. Egyszer- 
másszor ostyepkát s mást küldött 
neki s azt izente, hogyha Isten is 
úgy akarja, meglátogatja.

Nem olyan könnyű volt ám akkor 
útra kelni, mint most a vaspályán; 
de végre is követte szíve kívánságát 
az édesanya: lejött az Alföldre, fia 
látogatására.

Szarvas felől közeledett Orosháza 
felé. Nem győzött csodálkozni a sze
gény felföldi asszony ezen a furcsa 
Alföldön, ahol se hegy, se erdő, se 
kő, hanem csak legelő, sikság, por. 
Uttalan, legelőkön haladtak a gyol- 
csosok kocsijai régebbi kerékvágások 
csapásain, s mikor a távolból, a Vas
kapu*) dombjáról meglátszott az oros-
, ’ / Egy kis emelkedést hínak így, Orosháza 
es Szarvas között.

házi torony, mint homályos ködoszlop, 
repülni szeretett volna rég nem látott 
fia felé az édesanya, közibük csapa
tott a lovaknak, s a kocsisok a nagy 
türelmetlenségben, mely mindegyikre 
átterjedt, elkezdtek versenyt vágtatni, 
csak úgy porzott a hant, a sebesen 
forgó kerekek nyomán.

A gyermeke után sóvárgó anya 
tízszer is ismételte : meg ne csaljatok, 
idegent ne mutassatok fiam gyanánt, 
meg nem ismerem, harminc eszten
deje nem láttam, bizonyosan meg
változott.

Óhajtotta is, félte is a találkozást. 
Milyen lett a fia, milyen a családja, 
hogyan fogadja a gazdag magyar 
rokonság a szegény tót asszonyt ?

Jó módot mutató ház elébe állot
tak a kocsik, a falu fő utcáján, az 
udvaron futkostak a gyermekek s az 
egyik leány lihegve szaladt a kony
hába az újsággal:

— Édes anyámasszony, felső- 
országiak álltak meg a házunk előtt.

Nyomában siettek be a jövevé
nyek s megdobbant a szíve Mihály
nak is, mikor a gádorból olyan hang 
ütötte meg a fülét, ami rég feledésbe 
ment gyermekkorából támasztott fel 
lelkében emlékeket; ideje sem volt 
összeszedni gondolatait, hogy kinek a 
hangja is lehet a z : már beléptek az 
idegenek, a felföldiek; az anya, a fiú 
szemközt állottak egymásai.

A fiúnak a tisztes, őszülő polgár
nak szeme felragyogott, mintha az 
öregasszony vonásaiban, hangjában, 
szeme tekintetében rég nem látott 
édes anyjára emlékeztetőt fedezett 
volna föl: az anya képzeletében mint 
12—13 éves gyermek képe maradt 
meg fia emlékezete, de a szeme, 
mozdulata mintha férjére ütött volna ; 
anya és fiú rossz tréfától tartva, két
ség és öröm közt nézték egy pilla
natig egymást. Az anya oszlatta el a 
kétséget, mely szivét majd megszakí
totta : „az én fiamnak a balkarján, 
közel a vállához lencséje van.“ 
Örömtől ragyogó tekintettel hajtotta 
fel a bal kezéről az inge újját a fiú; 
ő már tudta, hogy ki áll előtte; a 
következő pillanatban meglátta az 
anya a lencsét a kar felső részén; 
örömében elsikoltotta magát, átölelte 
fia karját és csókolta azt a kis len
csét, amiről fiát magáénak ismerte ; 
ölelte, csókolta egymást anya és fiú 
harminc évi távoliét után, féktelen 
örömmel és hangos zokogással. Az 
anya tótul, a fiú magyarul hebegett 
valamit, egyik sem értette a másikat; 
hanem azért ők is, a körülöttük ösz- 
szegyülekezett családtagok is meg

értették a szeretet kitörését és köny- 
nyes szemmel gyönyörködtek a szív
hez szóló kép élvezetében ; kitalálta 
a konyhába szaladt kis leány is, ki 
is kiáltotta az udvaron játszó pajtá
soknak hamarjában : „Ez az asszony 
a felsőországi édes öreganyám asz- 
szony, nektek nincs ám felsőországi 
édes öreganyátok! “ Irigyelték is érte, 
meg nem is, — hiszen beszélni sem 
tud vele.

Mondjam-e tovább ?
Amint az első öröm rohama el

múlt, feleségét, gyermekeit mutogatta 
meg édes anyjának Mihály, (bizony, 
régen volt akkor, mikor Misó volt), 
megmutatta a teli éléstárt, pincéjét, 
házatájékát s már estére oda gyűl
tek a nagy hírre a rokonok és ko
mák is. A szegény tót asszony a 
sok jónak láttára a kamarában nem 
győzte bámulatában eleget mondani: 
„bozse mojl“ A vacsora alatt el
mondta Mihály a furulya történetét 
is, sőt elővette a könyvesből az em
lékül gondosan őrzött furulyát s az 
újjai közé fogta szokása szerint a 
megkopott tallért is, mintha élete ta
nulságát foglalná össze néhány szóba, 
igy szólt: tanuld, tudsz; szerezz, 
lesz. Gyermekkori pajtása, ki édes 
anyját lehozta, kezébe vette a jól 
ismert furulyát s elkezdte rajta régi 
nótáját kicifrázni s míg azt a két 
sort keseregte:

Ha az erdőt levághatnám,
Édes anyám megláthatnám.

Mihály gondolata a szülőföld ho- 
mályosuló képein andalgott, míg 
szeme édesanyja boldog szemébe 
tekintett, felsóhajtott a gyermekkori 
emlékek hatása alatt: jó otthon, — 
de mire a kis furulya elkeseregte az 
utolsó két sort, szeme feleségére, 
gyermekeire, gazdagon terített asztala 
mellett poharazó sok jó barátjára 
tekintett s mélyen felsóhajtott: jobb 
itthon! . . .

De sok tótot, németet, rácot gaz
dagított meg szorgalma után úgy az 
alföldi fekete föld fehér buzakenyere 
s tett jó magyar hazafivá, most pe
dig de sok magyar tagadja meg ezt 
az édes hazát, káromló szóval, mos
toha szívvel I

így változnak az idők !

Franklin Benjámin életéből.
Ifjúságomban, — beszéli Franklin 

— elhatároztam, hogy teljes erkölcsi 
tökéletességre teszek szert. Először 
azon hibáktól igyekeztem őrizkedni,
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melyekhez akár természetes hajla
maimnál fogva, akár mások példája 
következtében vonzódhattam.

Szándékaim keresztülvitelére a kö
vetkező módszert használtam. Tizen
két erény neve alatt összefoglaltam 
mindazt, amit magamra nézve szük
ségesnek, vagy hasznosnak tartottam 
és mindegyikhez rövid rendszabályt 
csatoltam, mely azok értelmének 
megmagyarázására szolgált.

íme a 12 erény és azoknak ma
gyarázata :

Mértékletesség: „Mihelyt érzed, hogy 
éhséged és szomjúságod csillapult, 
azonnal hagyd abba az evést.“ 

Hallqatagság. „Csak mindig azt 
mond, ami akár magadnak, akár má
soknak hasznára válik. Kerüld az 
emberszóló társaságokat.“

Rend: „Minden tárgynak legyen 
meg a maga helye és minden mun
kának a maga ideje.“

Elszántság: „Határozd el gyorsan, 
amit tenni akarsz és tedd késlekedés 
nélkül, amit elhatároztál.“

Takarékosság: „Csak olyasmire
költs, ami akár magadnak, akár má
soknak szükséges, — azaz kerüld a 
pazarlást.“

Munkásság: „Ne tékozold el a 
drága időt. Mindig valami hasznossal 
foglalkozzál. Tartózkodj olyan mun
kától és időtöltéstől, melynek jósága 
kétségbevonható. “

Őszinteség: „Ne keress hazug ment
ségeket, kibúvót, hanem beszélj, szólj 
őszintén.“

Igazságosság: „Senkitse károsíts 
meg akár az által, hogy igazságtala
nul bánsz vele, akár az által, hogy 
elmulasztod a jót, amivel iránta tar
tozol.“..

Önuralom: „Őrizkedj a nagy- 
zolástól, oltalmazd magadat a káros 
szenvedélyektől és uralkodj testi kí
vánságaidon.“

Tisztaság: „Ne tűrj semmi tisztá- 
talanságot, sem magadon, sem ruhá
don, sem házadban és mindenek 
fölött és mindenek előtt őrizd meg 
lelked tisztaságát és ártatlanságát.“ 

Nyugalom: „Ne izgasd föl maga
dat jelentéktelen dolgokért; légy 
higgadt és tűrd békén a szenvedést, 
mit rád mért az égi kéz.*

Alázatosság: „ Kövesd Jézus pél
dáját ki Szerény és alázatos volt, 
jóllehet Isten királyi dicsősséggel ru
házta föl.“

Egy 12 oldalas füzetet készítettem 
és abba 7 függélyes vonalat húztam 
a hét minden napjára.

Majd tizenkét keresztvonalat rajzol

tam és minden vonalközben beleírtam 
egy-egy erény nevét.

S azután minden nap megkérdez
tem magamat: „Miben hibáztál?“ és 
hogy a hibát, amelyben vétkesnek 
találtam magamat, — megjegyezzem, 
egv kis keresztet csináltam a megfe
lelő erény neve után.

Kezdetben nagy csodálkozással lát
tam, hogy sokkal több hiba van ben
nem, mint gondoltam ; de csakhamar 
meglepődve tapasztaltam, hogy szá
muk kisebbedik. Néhány év leforgása 
után kis füzetemben fehér maradt 
a lap.

Ennek a módszernek köszönhetem 
azt a boldogságot, mely végigkísért 
életemen, egészen 79 évemig.

Franciából:
Pulay Vilma.

Édes anyám csókja.
Irta: K iss Béla.

Hányszor szúrt a tövis, a rózsafa ága, 
Hányszor borult reám a szenvedés árja! 
Hányszor hullott könnyem 
Összetörve, rogyva, —
S mindig meggyógyított 
Édes anyám, lelkem 
Ajakának csókja...

Hányszor keltem útra ifjonnan, árván, 
Hányszor dúlt a vihar hervadt éltem 
Szívem hányszor vérzett. [fáján I 
S kinek volt rám gondja?
— Ott őrködött rajtam 
Édes anyám,-lelkem 
Ajakának csókja ..

S hányszor az életben virágra találtam, 
Hányszor csak örömet, boldogságot 
Éltem örömének [láttam,
Mindig volt egy foltja:
Ha hiányzott akkor 
Édes anyám lelkem 
Ajakának csókja!

A két testvér.
Két testvért ismertem, mindkettő 

életét figyelemmel kisértem. Az egyik
nek neve volt „Nincs“, a másiké 
„Lehet.“ Az első azt tartotta, „ahol 
nincs, ott nem is lehet.“ A másik 
azt hirdette „ahol nincs, még „lehet“. 
Innen eredt nevök, s ezen elvek sze
rint éltek.

Az idősebb testvér „Nincs“, csak im- 
mel ámmal végezte munkáját. Sohase 
törekedett többre, csak a napi élelme 
meglegyen. Mindig elkeserítette az a 
tudat, hogy ahol nincs, ott nem is

lehet.“ Ha néha-néha egyik-másik 
nap felesleget adott, úgy nem takarí
totta meg, hanem felélte azt is. Azt 
mondta: úgyis hiába takarékosko
dom. így csakugyan mindvégig sze
gény maradt, folyton elégedetlenke
dett. E kettőből pedig egy is elég, 
mert mindkettő — a szegénység is, 
az elégedetlenség is — az ember 
vérével táplálkozik.

Az ifjabb testvér „Lehet“, szinte 
olyan szegényen kezdte, mint a 
bátyja. Nehéz veríték árán jutott a 
mindennapi kenyérhez. Sokszor volt 
kereset nélkül, sokszor volt sikerte
len a munkája. De azért nem csüg
gedt el. Mindig bátorította jelmon
data: — ha nincs is, azért még min
dig lehet. — Megfeszítette erejét, 
dolgozott. Nem elégedett meg a 
kitartó szorgalommal, hanem a meg
szerzett kis vagyonnal takarékosan 
is bánt s a felesleget félre tette. 
Öröme s munkakedve a fillérek nö- 
vekedtével még inkább növekedett. 
Lassanként egy kis vagyon foglalta 
el szegénysége helyét. De ekkor 
minden takarékossága mellett sem 
felejtkezett el a jótékonyságról. Sze
gény testvérbátyját folyton segítette. 
A szegény sem kopogtatott hiába aj
taján. Egyháza is áldozatkész tagját 
találta benne mindenkor. Az erős 
törekvést, a józan életet szegény ko
rában is becsülték benne. Most va
gyonával és jószívével mindenki tisz
teletét kivívta a maga számára.

Azért legyen jelmondatod : Istenbe 
vetett bizodalom, munkaszeretet, erős 
akarat és Isten áldása el nem ma
rad I. .  . Hörényi Lajos.

Az első népszálló.
Akácfalombos, árnyas udvarunk

ban, fehérre meszelt tiszta kis szo
bánkban üldögélve, nem is tudjuk, 
hogy micsoda óriási kincset bírunk 
a mi otthonunkban. Egy talpalattnyi 
föld, mely a mienk. Négy fal, tisz
tába húzott, párnás ágy, hatalmas 
szögletes asztal, néhány szék, egy kis 
virág az ablakban, ennyi az egész és 
mégis, egy egész világ. Tulajdonkép
pen csak akkor értjük nagy értékét, 
ha azokra gondolunk, akiknek nin
csen otthonuk.

Ha a kötelességem odavisz a mi 
legnagyobb városunkba, és ott járok a 
szép Budapest hatalmas palotái közt, 
mindig elszorul a szívem. Mikor még 
függönyök takarják a lakások ablakait 
s kényelmesen nyújtózkodik ágyában 
az emberek nagy része, kora reggeli
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kékes ködben ébred a munkások 
milliója. A külvárosok négyszögletű 
kőkockája kopog kemény léptük alatt. 
Fakó arccal, gyűrötten, elégületlenül 
mennek a munkára. Ki tudja honnan 
jönnek ?. . . Valamelyik hatalmas bér
kaszárnya pincelakásában van egy kis 
fekvőhelyük. Néhány lépésnyi szobá
ban összezsúfoltan feküsznek, ez az 
éjszakai pihenésük. De persze, sem 
a pihenést, sem a tiszta levegőt nem 
találták meg. Nappal sincs otthonuk. 
Este hazamennek, lefeküsznek és al
szanak, ha tudnak, ez az egész joguk. 
Mert hát bizony Budapesten nagyon 
sok olyan munkás van, kinek nincsen 
otthona. Ezek albérlőknek mennek. 
De még ezek is urak, — mert ők a 
kis szobájukat megint albérlőknek, 
jobban mondva ágybérlőknek adják 
ki. Így kerül össze egy szobába sok
szor 10—12 idegen ember. Sohase 
látták egymást, talán ezután se látják. 
Az 1910-iki népszámlálás szerint 125 
ezer albérlő volt Budapesten; az 
ágybérlők száma is megközelíti a 
százezret. Elgondolhatjuk, hogy sem 
a családi életet, sem az egészséget, 
sem az erkölcsiséget nem erősíti ez 
a borzasztó intézmény.

Ez indította Budapest városát arra, 
hogy megépítse az első népszállót. 
A szegény, otthontalan munkásnépre 
gondolt igaz résztvevő szívvel. Célja

az, hogy olcsó pénzen otthont adjon 
a munkásnak és pedig olyan otthont, 
mely megelégedését emeli, erkölcsi- 
ségét, egészségét nem veszélyezteti. 
Olyat, melyet anyagi erejével megbír.

Az első népszálló, — melyet a VI. 
kerületben állítottak fel, — hatalmas 
épület. Nagy termekben különálló 
fülkék vannak, minden fülkében tiszta 
ágy, ruhatartó stb. Egy ilyen fülké
ért naponként 60 fillért, hosszabb idei 
tartózkodásnál ennél is kevesebbet 
kell fizetni. — Vannak egészen külön 
szobák is. melyért 80 fillért kell fizetni.

A szállóban hatalmas étterem van, 
melyben 300-nál több ember étkez
hetik. Az étkezés olcsó, 60—80 fillér 
naponként. Szeszes italt nem kapni. 
Van a szállóban külön helyiség, ahol 
a vendégek maguk is megfőzhetik a 
magukkal hozott élelmicikkeket. Még 
edényeket is kapnak.

Az étterem mellett tágas szobák 
vannak, ahol beszélgethetnek, olvasó
termek, szép könyvtárral, újságokkal. 
A vendégeknek rendelkezésére állnak 
a füidők is. Ezek is nagyon olcsók. 
A lábfürdő 4, a zuhany fürdő 10, a 
kádfürdő 20 fillérbe kerül. Minden 
este jön a szálló külön orvosa és 
ingyen megvizsgálja és gyógyítja a 
betegeket.

Bizony mindez nagyon szép és 
dicséretes dolog. Ebben is annak a

krisztusi szellemnek a hódítását lát
juk, mely kitör az evangéliumból és 
élet által dicsőíti meg azt, ki először 
hirdette. Csak egy hiányzik ebben a 
népszállóban. Egy kis harangcsöndí- 
tés, egy kis imádkozásra hivogatás. 
Kinn idegen országokban, a protes
táns Németország. Dánia világváro
sainak szállodáiban, reggel 8 óra után 
megcsöndítenek egy kis harangot s 
akkor imádkozásra siet mindenki, — 
kit szíve imádkozásra késztet. Vájjon 
nem volna-e helyes dolog, ha nálunk 
is éppen abban a házban, melyet nem 
az emberi nyerészkedés, hanem a 
szeretet az emberi könyörületesség 
szolgálatára emelt, mindennap ahoz 
az Istenhez vezetnék a szeretet élve
zőit, ki szeretetre hangolja a szíveket 
és nagy dolgokra erőt ád az embe
reknek ?

O lvassátok a bibliát!
Zsolt 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De isten nem lel hajiéból.
Február 11. vasárnap, Máté 5, 3.

„ 12. hétfő, Zsolt. 93, 4.
,  13. kedd, Zsolt 12, 2.
, 14. szerda, Zsolt. 16, 1.
,  15. csütörtök, Habakuk 2, 20.
„ 16. péntek, Zsolt. 4, 9.
. 17. szombat, Jak. 1, 23.

Az egyház köréből.
Az új énekeskönyv. A száki ev. 

egyházközség január 28-án tartott köz
gyűlésén egyhangú határozattal s lelkes 
örömmel mondotta ki, hogy az eddig 
használt győri énekeskönyvet Husvét 
ünnepén telcseréli az uj dunántúli 
énekeskönyvvel. A hívek a tél folya
mán tartott vallásos estéken ismerték 
meg az uj énekeskönyvet s oly an
nyira megszerették, hogy — érdemökül 
legyen felhozva — maguk óhajtották 
az uj énekeskönyv behozatalát. A 
fejérkomaromi egyházmegyében, mely
nek 1892 jun. 23-án Csákvárott tartott 
közgyűlésében merült fel először az 
UJ énekeskönyv szerkesztésének gon
dolata, tudtunkkal ez az első gyükké
nt» mely az uj énekeskönyvet be
fogadta. A gyülekezet kebelében 
működő Ev. Ólvasókörrel kapcso- |

latban megalakult az Egyházi Énekkar 
is, melynek célja az összhangzatos 
ének művelése által a templomi áhitat 
emelése, s az uj énekeskönyvvel ho
zott gyönyörű melódiák népszerűsítése.

Grinád. Most jelent meg az 519 
lelket számláló grinádi (Pozsony m.) 
gyülekezet évkönyve. A jelentés egy 
kicsiny sereg erős vallásosságának és 
hitbuzgóságának szép megnyilatko
zása. Jótékonycélokra adakozott 105 
kor. 40 fillért. Torony- és harang
alapját megnövelte 877 kor. 66 fillér
rel, úgy hogy az 6534 kor. 85 fill.-re 
emelkedett. Bevétele volt 6731 kor. 95 
fill., kiadása 6806 kor. 56 fül., pénz
tári maradványa 925 kor. 39 fillér. 
A gyülekezetben született 10 gyermek, 
konfirmálkodtak 11-en, házasságot 
kötött 7 pár, az urasztalához járultak 
241-en, meghaltak 12-en. A gyüleke
zet népiskolájába járt 82 mindennapi

és 40 ismétlő iskolás. — A jó Isten 
áldása nyugodjék meg ezen a hit
buzgó gyülekezeten.

Műkedvelői előadás. Az alsó és felső- 
dörgicsei ifjúság vasárnap műkedvelői 
előadást rendezett egy iskolai harmo- 
nium céljára. A gyimesi vadvirág 
került előadásra, még eddig nem ta
pasztalt érdeklődés mellett. A gondosan 
előkészített előadás szép eredménye 
Kovács Sándor felső dörgicsei tanító 
érdeme, ki fáradságot nem kímélő 
buzgalommal igyekezett az előadás 
sikerét emelni. A főbb szerepekben 
közreműködtek: Kürtös Kálmán, Len
gyel József, Fülei Lajos, Császár Sán
dor, Kürtös Géza, Csaby Károly, a 
női szerepekben: Kiss Irén, Rumi 
Mariska, Mórádi Jolán, Csabi Lídia. 
A szép előadás a nemes célra 219 
koronát jövedelmezett.

A magyarszombathelyi ág. h. ev.



130. HARANGSZrt 1912. február 11.

nöegylet január 27-én jótékonycélú 
zártkörű táncmulatságot rendezett, 
mely nagyon jól sikerült. — A helybeli 
intelligencia nagy része is részt vett 
azon, s csak a hajnali órákban ért a 
mulatság véget. — Karlovitz Miklósné 
elnöknő és Boór Lajosné vezetése alatt 
a 12 tagú rendezőség mindent elkö
vetett, hogy a mulatság erkölcsi és 
anyagi eredményekben mentői jobban 
kielégítő lehessen. Befolyt összesen: 
187 korona, melyből a jótékonycélra 
tisztán megmarad mintegy 150 korona.

Fölülfizettek: özv Szvathy Ágostonná 5 kor. 
Karlovitz Miklós, Hoíbauer Pál (Almádi), Tur- 
csányi Géza (Kisbér,) Veninger Antal (Győr), 
Sebes Frigyes 3—3 kor , özv Karlovitz Antalné, 
Horváth Károly (Bánta), Boór Lajos, Szabó 
Ferencz, Csurgai János, Hirschler Sándor, Misz- 
lai József, ifj. Pleyer Henrich, VargaM. Mihályné, 
2—2 kor. Letenj ei János 1 kor. 50 fii., öreg 
Varga József, özv. Tóth Istvánná, B. Kovács 
Mihályné, Kovács M. Márton, Magyar Jánosné, 
Szekér Józsefné, Wágner József, Kiss Margit, 
Nagy Julia (Lázi,) Csikár Gyuláné, Lachmann 
János, Németh L. Józsefné, Farkas Mihály, 
Gábriel András, Janó Imre, Bognár Ernő, ifj. 
Miszlai Mihály 1— 1 kor.-ét., Németh Lászlóné, 
50 fii. — Összes felülfizetés 57 korona, — 
mely összeget egyaránt a leghálásabb köszönet
tel nyugtatja ezennel a rendezőség.

Az ágfalvi nöegylet február 1-én 
tartotta VI. évi közgyűlését. Az el
múlt évben 129 tagja és 309 kor. 
76 fillér bevétele volt. Pénzvagyona 
1322 kor. 47 fillér, azonkívül van 
117 kötetből álló könyvtára, mely 
159 kor. 40 fill. értéket képvisel s 
melyet a tagok szorgalmasan olvas
nak. A tagok hitéletének és ismeret
körének mélyítése és fokozása végett
9 vallásos estély tartatott. Behatóan 
gyakorolt jótékonyságot és segélyezte 
a pozsonyi diakonissa anyaházat, a 
hittéritést, a gyámintézetet, a bécs
újhelyi templomépitést, az olasz wal- 
dens egyházat, Rimakokovát stb. Az 
egylet élén a gyülekezeti felügyelő 
neje, Stark Teréz úrnő áll, ki éven
ként 30 koronával mozdítja elő az 
egylet céljait s eddig már 210 kor. 
bocsátott rendelkezésére.

Roth Henrik hittéritöjelölt kikülde
tési költségeinek fedezésére eddig a 
következő adományok érkeztek hoz
zám : Steltzer Endre missz. egyes, 
vil. elnök Pozsony 10 K, Hrabovszky 
István esp. felügy. Felsőőr 10 kor., 
S. Ő, Á. 2 K, dunántúli egyházkerü
leti „Evangeliomi Egyesület“ 25 K, 
ev. nőegylet Ágfalva 3 K 52 fillér, 
Mód J. Nagysimonyi 3 K, Kiss Fe
renc m. kir. főerdőtanácsos Szeged
10 K, Brunner Mihály Törökkanizsa 
5 K, özv. Boninsegna Károlyné Sop
ron 3 K, Poszvék Sándor nyug. lic. 
igazgató Sopron 10 K, özv. Tomka 
Károlyné Körmend 5 K, Németh Sá

muel főgimn. ig. Felsőlövő 2 K, Kotsch 
Mihály lelkész Pusztavám 5 K, Wall- 
rabenstein Jakab lelkész Homokos 
10 K, id. Pálfy Lajos Nagyvázsony 
1 K, Daxer Henrik lelkész Bazin 8 
K, Török József lelkész Cegléd 5 K, 
Lang Károlyné Szentgotthárd 3 K, 
Pónya István Wien 1 K, Fizély Ár
pád Kassa 2 K, lic. Fizély Ödön Ik. 
Aranyosmarót 3 K. Eddigi főösszeq 
126 K  52 fill. Ezzel a szükséges 
összegnek mintegy lizedrésze van 
együtt. Midőn az eddigi adakozóknak 
hálás köszönetét mondok, egyben fel
kérem mindazokat, kik az első ma
gyar evangélikus hittérítő kiküldeté
sének nagy jelentőségét egyházunkra 
nézve méltányolni tudják, hogy küld
jék be erre a célra szánt adományai
kat alólirotthoz. Hittestvéri meleg üd
vözlettel, Ágfalva, Sopron megye, 
Scholtz Ödön lelkész, missióegyesületi 
elnök.

Itthonról.

A vértanuk sírja. A vértanuk 
hamvait kutató bizottság a vársáncban 
főbelőtt vértanuk sírhelyéről újabb 
adatokat szerzett, s ezek alapján 
remélik, hogy mihelyt tavasszal az 
ásatást megkezdik, két három nap 
alatt meg fogják találni Schweidel 
József és Lázár Vilmos tábornokok 
sírhelyeit. Az ásatást a bitófán kivég
zettek hamvainak feltalálása céljából 
a vesztőhely obeliszkje alatt is foly
tatni fogják.

A fogarasi rablóvezért agyonlőtték.
Másféléves hajsza után a csendőrök 
ártalmatlanná tették Budák András, 
Romániából megszökött fegyencet, a 
kinek lelkét sok gyilkosság és rablás 
terheli. Budákot a magyar csendőrség 
tizennyolc hónapja üldözi a fogarasi 
hegyek közt és a hét vármegyéből 
összevont százötven főnyi csendőr
csapatot csak néhány héttel ezelőtt 
oszlatták föl, mert az üldözés remény
telennek látszott. A haramia azonban 
továbbra is a határszéli havasokban 
bujkált és ott akadt rá tegnap egy 
csendőrőrjárat. A csendőrök igazolásra 
szólították föl a haramiát, a ki erre 
futásnak eredt, majd egy fa mögé 
bujt és onnan célba vette a csend
őröket. A csendőrök azonban meg
előzték és négy lövéssel leteritették 
a rablóvezért, a kinek fejére kétezer
ötszáz korona jutalom volt kitűzve.

A babona. A következő kis esetet nem 
azért közöljük, mintha olyan nagyon fontosnak 
ítélnénk, hanem elrettentő például, hogy a ba
bona ma is milyen erővel uralkodik az embe
reken. Kártyavetés ürügye alatt lopódzott be

négy évvel ezelőtt Rafael Amália kóborló ci
gány asszony Cegléden K. R.-hoz a ki kíván
csiságból jövendőt mondatott vele. A kártyák 
és a tenyér vonalai nagyon sötét színben tün
tették föl a jövőt.

— Jaj nagyságos ifjasszonykám, megverte 
magácskát az Isten mind a két kezével. Meg 
van átkozva, meg van rontva kilenc eszten
dőre 1 sopánkodott a jósnő. Hanem adjon egy 
pár koronácskát s holnap eljövök egy olyan 
tudós asszonnyal, aki érti a módját, hogy mint 
kell a rontáson segíteni.

Másnap már Rafael Jánosné nevű cigány- 
asszony társaságában állított be a kártyavetőnő. 
A tudós asszony tyúktojást kért, melyet ken
dőbe csavart.

— Ha jel lesz benne, akkor segítségünkre 
lesz a cigányok nagyasszonya!

Ezzel cigányul imádkozva, a kendőt feje 
fölött lóbálni kezdette.

— Megvan, kiáltotta örömmel, a mikor a 
tojást feltörte, itt a nagyasszonynak a jele.

E szavakkal döglött lódarazsat vett ki a 
tojásból, majd igy folytatta :

— No nagyságos asszonykám, megszabadult 
az átoktol és az fogja elvenni, a kit szeret. .

A cigányasszonyok, a kik nem üres kézzel 
távoztak, a következő napon Mihály Miklós 
József cigánnyal köszöntöttek be ; úgy mutat
ták be, hogy ő a nagyasszonyuk földi hely
tartója s hatalma van az ördögön. Ettől az 
időtől fogva a cigányok minden nap pecsenyét 
ettek. Pénzük is volt bőven, mert a hiszékeny 
asszony oda adta volna nekik az utolsó garasát 
is. Két évig folyt a hitegetés s a cigányoknak 
annyira megnőtt a szarvuk, hogy egyszer föl- 
utaztak áldozatukkal Budapestre s az éjjeli 
órákban a Baross-szobor alatt mindenféle 
hókusz-pókusz közt cigány imádságot mon
dottak el vele. Az elvakult asszony családja 
mikor megtudta, hogy a cigányok apránkint 
7400 koronát csaltak ki tőle, följelentette a 
csalókat.

A kecskeméti törvényszék a két asszonyt 
csalás büntette miatt három-három évi, Mihály 
Miklós Jánost, a cigányok nagyasszonyának 
helytartóját pedig két esztendei fegyházra ítélte. 
De hát ebből még nem térül meg az elveszett 
pénz. így jár az, aki babonának hisz a 20-ik 
században.

A magyar gazdák és a választójog.
A Magyar Gazdaszövetség igazgató
választmánya Darányi Ignác elnök
lésével tartott ülésén foglalkozott 
azokkal a válaszokkal, melyek a mi
niszterelnök választójogi köriratára a 
szövetséghez tartozó gazdaköröktől 
és szövetkezetektől beérkeztek. A 
válaszok nagy többsége a választó
jog kiterjesztése mellett szól s a 
vélemények sommázata szerint a ma
gyarul irás-olvasás, az egy helyben 
való huzamosabb tartózkodás s az 
állandó foglalkozás kikötése a kis
gazdatársadalom egyhangú kívánsága. 
A beérkezett válaszok jelentékeny 
többsége azt a követelést is fölállítja, 
hogy zárassanak ki a választójogból 
mindazok, akik az állam és a vallás 
ellen izgatnak, a választási vissza
élések zárassanak ki s számosán azt 
is követelik, hogy a választás idején 
ben tiltassék el a hatóság a válasz
tókkal való érintkezéstől. A közsé-
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génként való választást 350 testület 
kívánja, a titkos szavazás mellett 427 
érvel. Egyöntetű a kisgazdaszerveze
tek határozott föllépése a korteske
dés ellen. Némelyek a programbeszé
dek eltiltását követelik, írásban kér
vén a jelölttől programot, mások a 
kortesekre kérnek eltiltó intézkedést. 
A legtöbben követelik a korcsmák 
bezárását a választás döntő idejében.

A beterjesztett nézetek figyelembe
vételével a Gazdaszövetség össze
állítja a maga munkálatát s azt fel
terjeszti a kormányhoz.

Az ország dolgáról.

A képviseiöház a múlt héten rész
leteiben is megszavazta az igazságügyi 
szervezet módosításáról szóló tör
vényjavaslatot. Azután egy egész se
reg törvényjavaslatot tárgyalt külföldi 
dohánygyártmányok behozataláról, 
megyei pótadókról, az Adria tenger- 
hajós-társasággal szerződésről stb.

A béketárgyalások. Khuen Héder- 
vári miniszterelnök, mihelyt teljesen 
felépült szemoperációjából, kezébe 
vette a béketárgyalások vezetését. 
Látogatást tett Kossuth Ferenc, Justh 
Gyula, Apponyi Albert pártvezéreknél, 
tárgyalt több vezető ellenzéki poli
tikussal. Kossuth Ferenccel és Apponyi- 
val meg is szövegezték, hogy körül
belül mi az ellenzék katonai köve
telése. Héderváry azután Bécsbe uta
zott s előterjesztést tett a királynak. 
Döntés még nincsen.

Gyurátz püspök a főrendiházban. 
A dunántúli evang. egyházkerület 
püspöke, Gyurátz Ferenc, a költség- 
vetés tárgyalásánál felszólalt a fő
rendiházban. Örömét fejezte ki, hogy 
a kormány mindig nagyobb összeget 
fordít az iskolákra. Fontosnak tartja 
a testnevelés kérdését. Ki kell fej
leszteni az ipari oktatást és más szer
vezetet kell adni a felsőbbleányis
koláknak. Megköszöni a miniszter
nek a felekezeti iskolák részére felvett 
államsegélyt, de sajnálattal látja, hogy 
a prot. lelkészek fizetésrendezése még 
most sem történt meg.

A főrendek élénk helyesléssel fo
gadták Gyurátz Ferenc püspök hatal
mas beszédét.

A nagyvilágból.

A háború. Kisebb csatározásokon 
kívül, minduntalan hire száll a bé
kének. Állítólag az orosz cár avat
kozna bele a háborúba. Azt akarná, 
hogy mindegyik ellenfél küldje haza

hadseregét és csak akkor indítsák 
meg a béketárgyalásokat. 

Szerencsétlenség egy gyárban. A
nürnbergi gépgyárban nagy robbanás 
volt. A kiömlő forró gőz és szerte
hulló vasdarabok 12 embert megöltek. 
Több munkást egészen szétszakgatta 
a robbanás ereje.

A szabadság hazájából. Amerikát 
rendesen úgy emlegetik, mint a sza
badság hazáját. Itt megbecsülik az 
embert, — szokták mondani. Ennek 
a véleménynek egy kissé ellentmond 
az a kis hír, mit egy amerikai újság 
ir két büntetés végrehajtásáról.

A Delaware-äWamban fekvő Wil- 
minglonban e napokban hajtották 
végre a kiszabott büntetés egy részét 
két elitélten. Az egyik elitéit: John 
Breivinyton negyven csapást kapott 
a kilencfarku korbáccsal, azonkívül, 
hogy két évi fogházra Ítélték uton- 
állás miatt. A másik elitéltet, Artur 
Johnsont csalás miatt húsz korbács
ütésre és egy évi börtönre ítélték. A 
korbácsolás, amint az már Delaware 
államban szokás, a nagy nyilvános
ság előtt folyt le. Óriási embertömeg 
nézte végig, amint a szerencsétlen 
embereket húsz fokos hidegben vé
resre verték a szeges korbáccsal. Dél
után négy óra volt, amikor a fogház
felügyelő, bundába öltözve, megjelent 
a börtön udvarán és elrendelte, a fog
lyok elővezetését. A foglyok derékon 
alul jól föl voltak öltözve, keztyüt is 
húztak a kezükre. Hátuk azonban 
teljesen meztelen volt s igy is kötöz
ték őket az akasztófaszerű faalkot
mányhoz. Először Brewington került 
sorra. A háta valósággal sötétkék 
szint játszott a hidegtől s teste meg
remegett, amint az első korbácsütés 
érte, amelynek nyomán azonnal kilenc 
véres esik tűnt föl a hátán. Nem súj
tott le tízszer a korbács, amikor már 
patakban ömlött alá a vér az ember 
hátából. Brewington egy jaj szó nél
kül tűrte az iszonyatos kínzást. Ajkát 
ugyan véresre harapta, de szenvedé
sét egy pillanatra sem árulta el. Mi
kor azonban karját leoldozták a ke
resztről, ájultan esett össze. Az őrök 
megragadták, s anélkül, hogy lemos
ták volna hátáról a vért, visszavitték 
cellájába. A másik fogoly, Artur John
son, övig mezítelenül nézte végig 
Brewington szenvedését, egyaránt 
reszketve a hidegtől és félelemtől. Az 
ítéletet rajta is épp oly kegyetlenség
gel hajtották végre, mint társán, úgy 
hogy mikor az utolsó korbácsütés el
hangzott a hátán: félig halott volt.

Földrengés. A jóniai szigeten erős 
földrengés volt, melynek több ember

élet esett áldozatul. A halottak és 
sebesültek száma tizenhárom. A kár 
körülbelül négy millió korona.

Megmentett milliárdok. Hirt adtunk 
arról a borzalmas tűzről, mely New- 
yorkban egy biztosító intézet óriási 
házát elpusztította. Megemlítettük azt 
is, hogy a házban óriási értékű érték
papírok voltak elhelyezve. Most végre 
sikerült az Equitable páncélszekré
nyeihez hozzáférni. Kiderült, hogy a 
páncélkamrák fényesen kiállották a 
nagy tüzet; az öt milliárdnyi érték
papirost érintetlenül és hiánytalanul 
megtalálták.

A Harangszó perselye.

Rimakokovai tűzkárosu’.taknak ed
digi gyűjtés 232 K 82 f. Újabban 
adakozott a nagyköcski ev. nőegylet 
2 K. összesen 234 K 82 1. — A jó
kedvű adakozót szereti az Isten 1

G A U O N A Á K A H .

Körmendi gőzmalom részvénytársaság gőzmal
mából Körmend. 1912. év, február hó 8 án.

Búza 22 50, Rozs 19.60, Árpa 19 40, Zab 
20 —. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.
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S zalóky  Zsigm ond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthárom  ségtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenic sírkőrak tara.
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok
Épületmunkát és m inden
nemű javítást elfogadok.
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P á l y á z a t i  h i r d e t é s .
A ménfői ev. leányegyház lemon

dás folytán megüresedett kántortaní
tói állásra pályázatot hirdet. Java
dalom : a törvényszerű államsegélyes 
fizetésen kívül két szobás lakás, 
hozzátartozó mellékhelyiségekkel és
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kerttel. A pályázati kérvények szük
séges mellékleteikkel együtt február 
20 iq alulírott iskolaszéki elnökhöz 
küldendők.

Nagybarátfalu, 1912. február 3.

Kíns Samu
e v . l e lk é s z .

Toronyóra -kész í tő .  
Sándor Ferenc
Körmenden, Vasmegye.

Aiapíttatott 1886. Saját házában

K i t ü n t e t  v  e:
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen aranyérem.

Költségvetés bérmentve.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konf i rmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

W elliscb Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

! Protestáns gyülekezetek és iskolák !
rendeljék meg

iskolai- és gyülekezeti könyvtárak
számára a

„Prot. Család és Iskola“ könyveit.
Mindenki megtalálja benn a magáét. 
Minden kötet irodalmi értékű alkotás.

Ajándék- és jutalomkönyveknek különösen alkalmas.
I. évfolyam:

Gyermekeknek:
1. P ósa  L a jo s : A rany  lig e t (Vers.) 
V, D lngha B éla: Hol volt, hol nem 

volt. . . (M esék.)
3. A lbert J ó z s e f :  Túl az óperen- 

cián. (M esék.)
Ifjúságnak és felnőtteknek is:
4. Ham vas J ó z s e f  : M esés tö rté 

ne tek . t E lbeszélések .)
5. Qyurátz Ferenc  : Hősök kora. 

(E lbeszélések .!
6. B orsos Is tv án : A gályarabok

tö rténe te .

7. Dr. Masznyik End^e: K épek az 
ókori k é r. egyház tö rténetébő l.

8. Gagyhy D énes: M ária nővér. 
(K isregény.)

9. Babay Kálmán : Nádfödeles
házak a la tt. (E lbeszélések.)

10. S trá n e r  Vilmos : A b ib lia  az 
é le t könyve. (Ism eretterjesztő .)

11. Farkas M ihályné: T örténetek  
az életből. (E lbeszélések.)

12. Kapi B é la : A boldogság
könyve. (Je llem képző m unka.)

Egy évfolyam 12 korona.
Egy kötet vászonkötésben P20 K, díszkötésben P80 K.

(Postaköltség 20 fillér.)
Gyülekezeteknek az évfolyamot megtekintésre megküldi a KiadDhivalal.

Szerkesztő  : K iadó :
Kapi Béla ev. lelkész W e l l i s c h  Bé l a

Körmend. Szentgotthárd.
*

G É P G Y Á R
SZO M BATHELY.

Aiapíttatott 18Ő6. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Aiapíttatott 1810-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
késuült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Luther halálára. (I54G febr. 18.)
Ki a sötétben gyújtottál világot,
Hirdetve Jézus alkotó szavát,
S nyelvet megoldva a pünkösdi lánggal 
Zengett nagy eszméd a világon át;
Kinek szavától a vén föld megifjult,
A fagy fölengedi, elolvadt a tél:
Némán, fagyasztón, hogy sírjába zárjon,
Borult reád a téli szemfedél.

S a kit lesújtott lánghited hatalma,
Kinek ércsarkad megtiprá fejét:
Szemed lehunytát gyáván meggyalázni 
Hazug gyanúval sziszegett feléd.*)
De ím’ az örök igazság szavával 
Bátran kiált a Történet maga :
A végső szó, mi elröppent ajkadról,
A rendületlen hitnek volt szava.

S te haltál volna meg? — ki mondja nékíink? 
Elmúlni ilyen hősnek nem lehet;
A te hatásod a szentlélek müve,
Itt alkot, épít ma is szellemed.
Ilyen nagyoknak nincsen elmúlása,
Lényed hatalma az örök levés . . . .
Luther nem halt meg, nem! —, de megdicsőült, 
Ki rátekint, az a jövőbe néz.

*) Luthert újabb időben öngyilkossággal vádolták katholi- 
kus írók.

A mit te hoztál a sugárözönnel.
Az a világnak ébredése lett;
Lehullt a hályog a vakok szeméről,
S felújjongott a lelkiismeret;
Az egy világ elv, éltet és világít,
Áthatva küzdő népek ezreit.
Még azok is, kik tudva nem követnek,
Már öntudatlan a te híveid.

Csak itt, csak itt a hármas bérc honában 
Nehéz a ködben fellélekzenünk;
Csak itt, hol egykor vértanúid zengtek,
Mi bús utódok pusztulunk, veszünk! —
Óh nem a gyújtó ismeret hiánya,
Óh nem a sújtó földi hatalom
Az, a mi sorvaszt . . . bennünk fúr a féreg . . .
Szégyenli zengni reszkető dalom! . . .

Ki őseinknek biztatója voltál,
Ki úgy szeretted ezt a szép hazát!
Miért, hogy a te szent lángod hatalma 
Csak ezt a népet, ezt nem hatja át? . . .
Jövel, jövel te! esdve kel a dal, mi 
Halálod napján epedőn köszönt . . .
Olvaszd föl ezt a hólepelt fölöttünk, . . .
Óh lángszellem te, vedd el a közönyt!

Csengey Gusztáv.
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Luther Márton utolsó napjai.
Az egykorú tudósítások alapján összeállította 

Rothe W. superintendens.
Németből fordította: Endreffy János 

theol. akad. hallgató.

1546 január 23-án elindult Luther 
Márton Wittenbergből Eislebenbe 
utolsó útjára. A mansfeldi grófok 
kérték meg, hogy az évek hosszú 
során át húzódó perlekedést szemé
lyesen intézze el. Bár mindenféle 
betegség miatt kimerültnek — .öreg
nek, kimúlónak, fáradtnak és hideg“ - 
nek nevezi magát Luther január 17-én 
kelt levelében, — mégis kötelességé
nek tartja, hogy „hazája nyomorának“ 
érdekében ezen hivatás alól ki ne 
vonja magát. „Örömmel feküdnék 
koporsójába“ — írja Albrecht grófnak, 
ha előbb „kedves fejedelmeit egyet
értőn és békés, egyértelmű szívvel 
látná.“

A tél hidegében való utazás igen 
terhes volt. Luthert és kísérőit — 
János, Márton és Pál fiait és szol
gáját meg házitanítóját, Rutfeld Am- 
brosiust — Halléban a jégtábláktól 
zajló Saale három napig föltartóztatta. 
Csak negyednap január 28-án ülhet
tek a folyón csónakba, mely alka
lommal hirtelen szélvihar nagy ve
szélyben sodorta őket.

A mansfeldi grófság határán — 
Langenbogen mellett a reformátort 
113 lovasból álló grófi díszkiséret 
fogadta. Kevéssel a város előtt, Un- 
terrissdorf mellett, miután a gyalog
lástól kiizzadt, aztán ismét kocsiba 
ült, — nagy gyöngeség, szédülés és 
lélegzési zavar lepte meg. Már ret
tegtek életéért. De ismét felüdült. 
Eislebenben Albrecht János városi 
írnoknál szállt meg, kivel baráti vi
szonyban volt, — Dr. Drachstedt há
zában, szemben a szt. András tem
plommal. — Lakószobául a négyab
lakos szobát használta Luther az első 
emeleten, a szt. András templom 
felé nézőt; a mellékszobában aludt 
néhány kísérőjével, kikhez még Jónás 
Jusztus hallei superintendes is csat
lakozott.

Másnap mindjárt megkezdődtek a 
grófi pörösködésen való tárgyalások, 
melyeken Luther naponként 1— l l/a 
óráig vett részt. Kívüle és Jónáson 
kívül, mint közvetítők, az anhalti feje
delem, Wolfgang és a schwarzburgi 
gróf, Henrik voltak jelen. A tárgya
lások a nagy terembe folytak, mely 
az udvar felé nyílt és jelenleg a régi
ségtan társulat céljaira szolgál. Sokáig 
azonban úgy látszott, minha egyezség 
lehetetlen volna, miáltal Luther sok

boszankodásnak volt kitéve. Nagy 
végtére aztán sikerült megállapodásra 
jutniok.

Ebben az eislebeni időben Luther 
négyszer prédikált a szt. András temp
lomban ugyanazon a szószéken, mely 
még manapság is lényegében válto
zatlanul maradt meg, — három vasár
nap : január 31, február 7 és 14-én, 
hasonlókép Mária megtisztulásának 
napján. Utolsó prédikációja — négy 
nappal halála előtt — szólt Máté ev. 
XI. 25—30 alapján a világ bölcsesé- 
géről és az evangéliommal szemben 
való ellenségeskedéséről. E szavakkal 
fejezte b e : „Még sokat lehetne er
ről az evangéliomról mondani, de 
nagyon gyönge vagyok, abba kell 
hagynunk. A jó Isten adjon kegyel
met, hogy drága Igéjét hálaadással 
fogadjuk a mi Urunknak a Jézus 
Krisztusnak, szerelmes Fiának isme
retében és a benne való hitben meg
erősödjünk és gyarapodjunk és az ő 
szent Igéjének vallásában állandóan 
megmaradjunk mindvégig. Ámen.“

E héten kétszer vett részt Luther 
az Úrvacsorában. Az utolsó vasárnap 
a szt. András templom oltára előtt 
két lelkészt szentelt föl, köztük egy 
eislebeni születésűt, Krause Andrást, 
az újváros lelkipásztorául. Ez a föl
szentelés volt a reformátor utolsó 
egyházi cselekménye.

Igen szorgalmasan írt a wittenbergi- 
eknek, mindenek előtt az ő hűséges 
hitestársának, hogy állapota felől 
megnyugtassa, amiért az joggal 
nagy aggodalomban volt. Már a leve
lek fölirata is : — „az én szívből 
szeretett hitvesemnek, Doktor Luther 
Ka tarinának,“ — vagy — „a mély 
tudású Luther Katarina asszonynak, 
az én jóságos hitvesemnek Witten- 
bergbe“, — „a kegyes, gondos Luther 
Katarina asszonynak, az én jóságos, 
szeretett hitvesemnek“, — hasonlókép 
aláírása: „a te szerető urad Luther 
M.“ — „kegyelmed kegyességének 
szolgája Luther Márton“, — meggyőz
nek arról, hogy mily benső életközös
ségben voltak ők egybeforrva.

Katarinájához február 14-én intézett 
utolsó levelében ezt Írja: „Reméljük, 
hogy e héten ismét hazatérünk, ha 
Isten úgy akarja. Isten itt nagy kegyel
met tanúsított, mert az urak majdnem 
mindenben megegyeztek két vagy 
három tételig, melyek közt van az is, 
hogy a két testvér Gebhard gróf és 
Albrecht gróf újból testvérek lesznek, 
melyről ma nekem intézkednem kell 
és én vendégeimül fogom őket meg
hívni, hogy egymással beszéljenek, 
mert idáig hallgattak és Írásokkal

egymást súlyosan megkeserítették. “ 
Hűséges küzdőtársához, Melanchton 
Fülöphöz ez időből három levele van 
megőrizve. Az utolsóban, ugyancsak 
február 14-én, jelenti Luther nem
sokára való visszatérését és kéri, hogy 
küldjön neki kenőcsöt, amivel a Wit- 
tenbergben mesterségesen előidézett 
sebe nyitvatartható legyen. „A seb, 
mely Wittenbergben nyitva volt, már 
majdnem teljesen begyógyult és te 
tudod, milyen veszélyes az.“

Munkája után, melyhez a Güttel 
Gáspártól tervezett mansfeldi templomi 
agenda átnézése, meg az eislebeni 
iskolaügy rendezése is tartozott, szí
vesen pihente ki magát Luther bará
tainak körében. Jonas Justuson kivül 
akkoriban^ még a mansfeldi udvari 
prédikátor'‘ Coelius Mihály magister 
és a weimári Áurifáber János voltak 
Eislebenben. Az utóbbi az általa kia
dott „Asztali beszédekében néha 
komolyan, néha vidáman le is írja 
azokat a mondásokat, melyeket Luther 
ezekben az utolsó hetekben mondott.

Minden este 8 óra körül a föld
szinten lévő ebédlőből fölment Luther 
szobájába, az ablaknál állt egy darabig 
ájtatosan imádkozva, azután még egy
szer a többiekhez fordult néhány szóra. 
Többnyire meglehetős nyugodtan aludt, 
Voltak neki — mint ő maga mondta 
— eltekintve a bosszantó dolgoktól 
—- meglehetősen jó napjai is.

Utolsó följegyzését, melyet halála 
után az asztalon találtak, e szavakkal 
zárja: „Senkise gondolja, hogy- a 
Szentirást teljesen megértette, még 
ha száz évig is prófétákkal és apos
tolokkal kormányozta a gyülekezete
ket. Mi koldusok vagyunk. Ez az igaz
ság. 1546. február 16.“

Ugyanazon a napon heves mell
szorulásban szenvedett Luther, oly 
annyira, hogy a grófok azt tanácsol
ták neki, hogy ne jelenjék meg az 
összebékéltető tárgyalásokon. De azért 
mégis teljesült az az öröme, hogy az 
utolsó vitás pontokban való megegye
zés alá oda írhatta a nevét; most 
már nyugodtan szánhatta magát a 
halálra.

A három szemtanúnak, Jónás Jus
tus, Coelius Mihály és Ánrifábernek 
pontos följegyzései teszik lehetővé, 
hogy végig kisérjük utolsó óráin.

Szerdán február 17-én többnyire 
bőr nyugvó ágyán feküdt a négyab
lakos szobában. Olykor föl s alá járt 
kinézett az ablakon és imádkozott. 
Egyszer csak azt mondta „Jónás és 
Mihály úr, itt kereszteltek meg engem 
Eislebenben, úgy látszik itt is kell 
maradnom!“ Az estebédet még az
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alant fekvő ebédlőben költötte el. Ét
kezés közben sokat beszélt az örök 
életről és a halál utáni viszontlátás
ról. Azt mondta a többek közt, hogy: 
valamikép Ádám álmából fölserkent s 
a neki ajándékozott Évában hozzá
tartozóját ismerte föl, „úgy ismerjük 
majd meg az örök életben atyánkat, 
anyánkat, megismerjük egymást ar- 

% cunkról, még jobban, mint Ádám és Éva.
Nem sokkal e szavak után fölment 

szobájába, az ablakhoz támaszkodott 
és hangosan imádkozott. Azután mell
görcsök lepték meg. Anrifáber ajánl
kozott, hogy elhozza Albrecht gróf
nőtől az akkortájt nagyrabecsült 
„egyszarvú“ gyógyeszközt, valószí
nűleg narvát (hal) fogat. Ezalatt Jó
nás és Coelius a betegen meleg ken
dőkkel való dörzsöléssel könnyítettek. 
Nemsokára jött maga Albrecht gróf. 
hozta az „egyszarvút“, megkaparta, 
ezt aztán beadták a betegnek egy 
kanál borban.

Azután ledőlt Luther nyugvó ágyára 
és 9— 10 óráig csendesen és nyu
godtan aludt. Mikor fölébredt, fölállt, 
bement az olvasószobába, hogy ott 
ágyba feküdjék. Midőn átlépte a kü
szöböt, így szólt: „Amint Isten végzi, 
én ágyba fekszem. A te kezeidbe 

' ajánlom az én lelkemet, drága istenem“
* (latinul.) Az ágy jól el volt készítve 

meleg deszkákkal és párnákkal. Le
fekvés előtt a körülállóknak, — 
Coeliusnak, Jónásnak, két legifjabb 
fiának és Ambrósiusnak kezét nyúj
totta és jó éjszakát kívánva így szólt : 
„Jónás és Coelius magister és ti töb
biek, imádkozzatok a mi Urunkért 
Istenünkért és Evangéliomáért, hogy 
megtartassék nekünk, mert a trienti 
concilium és a rossz indulatú pápa 
ugyancsak agyarkodnak rá“.

Ezután egészen nyugodtan egy 
óráig aludt. Midőn fölébredt Ambro
sius szolgáját szólította, hogy fűtse 
be a szobát, melyet azonban már 
egész éjjel fűtöttek. Midőn Jónás kér
dezte tőle, vájjon érez-e ismét gyönge- 
séget, így felelt: „Óh Uram Istenem, 
mily fájdalmat szenvedek 1 Oh kedves

* Jónás, úgy vélem, én itt maradok 
Eislebenben, hol születtem s meg- 
kereszteltettem.“

Aztán fölállt és segítség nélkül ment 
az oldalszobán keresztül a másik 
szobába. Midőn átlépte a küszöböt, 
újólag így szólt: A te kezeidbe aján
lom az én lelkemet, te váltottál meg, 
drága Istenem!“ Egyszer-kétszer föl- 
alá ment a szobában, lefeküdt a 
°r nyúgvó ágyra s panaszolta, hogy 

valami nagyon keményen nyomja 
I a mellét, de szívét még kíméli.

______________

A körülállók most már felismer
ték a halál veszedelmének közelsé
gét. Elhívták Albrechtét a városi ír
nokot, meg a feleségét s küldtek 
a város mindkét orvosáért. Nemso
kára rá megjött Albrecht gróf is ne
jével, ki erősítő gyógyszerekkel akarta 
a beteget felüdíteni. „Édes Istenem 
— tört ki belőle — nagy az aggo
dalmam és fájdalmam, most már 
bizonyára Eislebenben kell marad
nom.“ Midőn az őt kiverő izzad
sággal, mint kedvező jellel vigasztal
ták, így válaszolt: ez hideg halál
veríték 1 Azután imádkozott: „Oh 
mennyei Atyám, egy Istene s Atyja 
a mi Urunknak a Jézus Krisztusnak, 
minden vigasznak Istene, köszönöm 
neked, hogy szerelmes Fiadat, a Jé
zus Krisztust nekem kinyilatkoztat
tad, kiben hiszek, kit hirdettem s val
lást tettem róla, kit szerettem és 
magasztaltam, — kit a rossz indula
tú pápa és az istentelenek gyaláznak, 
üldöznek és káromolnak. Kérlek, 
Uram Jézus Krisztusom, hogy né
ked ajánlhassam gyönge lelkemet. 
Óh mennyei Atyám, már már e tes
tet el kell hagynom és ez élettől el- 
tova ragadtatom, mégis azt biztosan 
tudom: melletted maradhatok örökre 
s kezeidből senki el nem ragadhat 
engem.“

Azután Ján. ev. 3. 13. versével 
folytatta latinul: Úgy szerette Isten a 
világot... stb. és a 68 Zsolt. 21 v. 
Ez a mi Istenünk, a szabadításnak 
Istene és az Úr Isten az, aki meg
szabadít a haláltól.

Mialatt az orvosságot nyújtották 
neki, így szólt: Eltávozom — kibo
csátóm lelkemet* — és erre gyorsan 
egymásután: „Atyám a te kezeidbe 
ajánlom az én lelkemet, te váltottál 
meg, drága Istenem.“

Aztán elcsendesedett. Felrázták és 
szólították; ő azonban lezárta szemét 
és nem válaszolt. Albrecht gróf neje 
megkente ütőerét erősítő nedvekkel, 
melyet figyelmes hitvese küldött 
Wittenbergből.

Amint oly csendesen feküdt ott, 
Jónás és Coelius hangosan a fülébe 
kiáltották: „Tisztelendő Atyánk, meg 
akar-e maradni Krisztus mellett és azon 
tan mellett, amiket hirdetett ?“ — mire 
tisztán hallható „igen“-nel felelt. — 
Ez volt utolsó szava, hitének vallás
tétele mind haláláig.

Azután jobb oldalára feküdt s 
aludni kezdett, csaknem negyed óra 
hosszáig. Ekkor jött meg Schwarz
burg gróf és neje. Nemsokára aztán 
halványodott a haldokló; homloka,

arca, lába meghidegedett. Ott feküdt 
összekulcsolt kézzel, majd mély lé- 
lekzetet vett s kibocsátá lelkét.

Luther bement Urának örömébe.
Ez történt csütörtökön, február 18- 

án, két és három óra között éjjel.
Az orvosok a halál okának a szív- 

szélhűdést nevezték meg, mit az évek 
hoszú során át combján lévő seb 
gyógyulásával (melyet mesterségesen 
nyitva tartottak) hoztak kapcsolatba.

Már reggel négy órától kezdve ér
keztek az anhalti fejedelem, a többi 
mansfeldi gróf, meg sok városi pol
gár. A törődött testet még néhány 
óráig a nyugvó ágyon hagyták, me
lyen végső harcát oly örömmel teljes 
hittel harcolta meg, aztán fehér ru
hába burkolták és az oldalszobába 
vitték az ágyra. Közben érckoporsót 
rendeltek s belefektették. Százával 
jöttek, hogy forró könyet hullatva 
még egyszer lássák annak a férfiúnak 
arcát, ki őket a tiszta evangéliummal 
megajándékozta.

Pénteken február 19-én délután 
3 órakor az összes harangok zúgása 
mellett a mansfeldi grófság 24 lelké
sze a szt. András templomba vitte a 
koporsót. A tolongás oly nagy volt, 
hogy a tágas templom a tömeget 
nem fogadhatta be s létrákat támasz
tottak az ablakokhoz.

Jónás, hűséges barátja beszélt ko
porsója fölött I. Thess. 4, 13—18 
alapján. Éjjel 10 eislebeni polgár állt 
őrt a koporsó mellett.

A mansfeldi grófok „a nagyon 
drága, Istentől kimondhatatlan ado
mányokkal megáldott férfiú* holt
testét örömmel megtartották volna a 
grófságban. De Frigyes János szász* 
választófejedelem megparancsolta, 
hogy Wittenbergbe vigyék.

Szombaton február 20-án Coelius 
szt. András templomban Ézs. 51,
1—2 v. alapján búcsúprédikációt 
mondott. 12 és 1 óra között a ha
lotti menet megindult, beláthatatlan 
tömegtől kisérve.

A két fiatal mansfeldi gróf 50 lo
vassal kisérte a koporsót Witten- 
bergig.

Útközben pedig, falvakban és vá
rosokban, zúgtak a harangok és 
özönlött a nép, hogy megáldja azt a 
férfiút, ki Isten kegyelme által Jézus 
Krisztus egyházát megújította.

Február 22-én Luther Márton holt
testét a wittenbergi vártemplomban a 
szószék melletti sírboltba helyezték.
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Nagy Frigyes é s  a magyar 
teológus.

Most, hogy a német nemzet fényes 
ünnepségekkel emlékezett meg a haj
dani porosz uralkodó: Nagy Frigyes 
születésének kétszázadik évfordulójá
ról, eszembe jut egy kis történet, 
amit valahol egy német könyvben 
találtam feljegyezve. Szól e történet 
a hétéves háború győzedelmes fő
hőséről és egy magyar protestáns 
teológusról.

1763-ban, a hubertusburgi béke 
után Nagy Frigyes Sanssouciba vo
nult vissza, ahol a lezajlott háború 
fáradalmai után igen jól érezte ma
gát. Ha a kertjében sétálgatott, gyak
ran megszólított egy-egy arramenőt 
s minél érdekesebb dolgokról értesült 
a király, annál szívesebben társalgóit 
a megszólítottal. Egy ilyen séta al
kalmával megpillantott a poroszok 
nagy királya egy fiatalembert, aki 
gondolatokba merülten nem vette 
észre a királyt, csak mikor már köz
vetlenül ott állott előtte. Nagy Fri
gyesnek éppen jó kedve volt és így 
szólt a meglepett fiatal emberhez:

— Látom, kend egyetemi polgár; 
Haliéból, Frankfurtból való ?

— Felséged parancsára, Frankfurt
ból jöttem.

— Kend bizonyosan teológus, föl
ismerem a sörízű hangjáról. Különben 
milyen földi kend?

— Felségednek helyesen méltóz- 
tatott megjegyeznie, hogy teológiát 
végeztem és Magyarország az én 
hazám.

— Hát kend mért nem tanulta az 
evangéliumot odahaza?

— Felséged tudja, hogy nálunk 
Magyarországon a protestánsok vallás- 
szabadságát mindinkább elnyomják.

— Különös. Lássa, itt arról panasz
kodnak, hogy túlságosan nagy vallás- 
szabadságot adok az embereknek.

— Ezek a panaszok bizonyára csak 
a hallei pietistáktól erednek, egyéb
ként felségedet egész Európában a 
reformáció és lelkiismereti szabadság 
hatalmas védelmezőjeként ismerik.

— Bécsben is így vélekednek-e 
felőlem?

— Némelyek kivételével úgy bi
zony.

— És kik ezek a kivételek ?
— Ej, hát a jezsuiták, akikre most 

már rábízták a censori és könyvvizs
gálói teendőket is.

— Nézze kend, ha tisztességesen 
megtanulta a dolgait, akkor mindent 
hazavihet a koponyájában.
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— De felség, a tudósnak mégis 
csak szüksége van könyvekre és ira
tokra.

— Hát ott Bécsben oly igen szi
gorú a könyvadó? A bécsi jezsuita 
uraknak olyan igen fejlett a szimat
juk a becsempészett könyvek irányá
ban ?

— Ami a filozófiai könyveket illeti, 
a szimatjuk bezzeg kitűnő. Efajta 
könyvekből nem merek magammal 
vinni egyet sem, még felséged mű
veiből sem.

— Mondok magának valamit. Vi
gye magával Isten hirével a könyveit, 
vásároljon is hozzá és ha Bécsben 
elakarják venni a könyveit, mondja 
csak, hogy e könyveket a poroszok 
királya ajándékozta kendnek. A páter- 
kák azért persze nem sokat fognak 
magával törődni, de hát nem lesz 
baj. Csak hadd vegyék el a könyveit; 
azonban rögtön menjen a követem
hez s mondja el neki, amit most 
tőlem hallott. Azután telepedjék be 
a legelőkelőbb vendégfogadóba és él
jen bőséggel. Naponként költsön el 
legalább is egy aranyat és maradjon 
mindaddig ott, mígnem házhoz küldik 
a könyveit. Jótállók, hogy a könyveit 
odaküldik kendnek. De amint mon
dám, egy aranynál csekélyebb szám
lája ne legyen ám naponkint! És 
most még mondja meg, hogy hívják.

— Hetéssy a nevem, magyar teo
lógus vagyok, felséged legalázatosabb 
szolgája.

Eközben épen a kerti szalon ajta
jához értek, hol a király felszólította 
a diákot, hogy várjon egy kissé őreá. 
A király bement a palotába, de né
hány perc múlva újból megjelent s 
átadott a teológusnak egy levelet, 
amelyben a király utasította bécsi 
követét, hogy Hetéssy teológus a 
porosz király költségén tartandó el 
Bécsben. Nagy Frigyes így szólt: 
„Mutassa e levelet a bécsi követem
nek, azután rendben lesz minden. 
A könyveit bizonyosan visszakapja, 
de éljen ott Bécsben minél fényeseb
ben, hallja kend, költsön el legalább 
is naponként egy aranyat“.

— De felség. . .
— Semmi de. Bízza dolgát énreám. 

Gondom lesz arra is, hogy ráadásul 
a magáé legyen Magyarország leg
jobb paróchiája. S most hát utazzék 
Isten nevében és írjon majd egyszer.

A fiatal papjelölt meghajolt, elment 
a szállására, nyugodtan becsomagolta 
könyveit és elutazott. A határon csak
ugyan elvették a könyveit, lepecsé
telték és Bécsben a könyvvizsgáló 
jezsuiták elkobozták, mint tiltott árut.
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„De főtisztelendő uraim, — szólt 
Hetéssy —, gondolják meg, hogy e 
könyveket ő felsége a porosz király 
adta nekem. Csak nem merészel
nek. . . *

„Örüljön kend, hogy nem utasíjuk 
kendet is egy szép csendes helyecs- 
kére a könyvei mellé“, válaszolt egy 
cingár jezsuita páter.

Érre azután Hetéssy hamarosan # 
elbúcsúzott a szigorú censor uraktól 
és azzal a bizonyos levéllel nyomban 
a porosz követhez sietett. Éz már 
tudva a dologról, barátságosan fo
gadta a magyar teológust, aki el
mondta pontosan mindazt, amit a 
porosz királytól hallott s ami vele 
Bécsben történt. A követ meghagyá 
a titkárának, hogy szállásolja be He- 
téssyt a „Római császár“ vendég- 
fogadóba, hol a fiatal embert további 
intézkedésig lássák el a porosz követ
ség költségén. A követ azután mind
erről értesítette Nagy Frigyest, aki 
azonnal parancsot küldött a breszlaui 
kormányzónak, hogy egy bizottság 
zárja le a breszlaui jezsuita-kollégium 
könyvtárát, lássa el pecséttel a zára
kat, állítson az ajtók elé két silbakot;, 
azonkívül reggelenként vizsgálja meg 
a pecséteket egy hadnagy és egy 
kincstári tisztviselő, akik naponként 
egy-egy tallért kapjanak a jezsuita- * 
kollégium pénztárából, a két silbak 
pedig fejenként nyolc garast, ezen
kívül megtérítendő harminc tallérnyi 
költség a zárak lepecsételésére.

A páterek a királynak eme rend
kívüli intézkedése miatt igen meg
döbbentek. Senki sem tudta nekik 
megmondani, miért haragudott meg 
rájuk a király oly hirtelen. Sok tanács
kozás után küldöttséget menesztettek 
a királyhoz Potsdamba, hogy nála 
tudakozódjanak a dolog mibenlétéről.
A király — szokása ellenére s bizo
nyára, hogy több költsége legyen a 
breszlaui és bécsi jezsuitáknak — 
néhány hétig megváratta a küldött
séget ; végül maga elé bocsátotta.
Az audiencián sokféléről folyt a be
széd, csak éppen azt nem kérdezte 
a király a páterektől, hogy mi az ► 
oka a jövetelüknek. A küldöttség 
egyik tagja végtére megkockáztatta 
a kényes ügy említését. „Ahá, — 
szólt a király —, ti a könyvtártok 
miatt jöttetek ? Helyes, tudom már.
A pecséteket én rakattam a zárakra 
és a dolog okát egyes-egyedül a bécsi 
követemtől tudhatjátok meg. Kikhez 
egyébként ezentúl is kegyelmesen jó
indulattal viseltetünk. Isten veletek!“

A főtisztelendő urak tehát „kegyel
mesen el voltak bocsátva.“ Nagyot

*
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néztek. Búsan hazaballagtak, tana
kodtak. de nem tudtak zöldágra ver
gődni. Végtére elindítottak egy másik 
küldöttséget a bécsi porosz követhez. 
Ez eleintén elcsodálkozott a küldött
ség kérdésén és sajnálattal mondta, 
hogy a dolgot nem érti Mégis, mintha 
hirtelen az eszébe jutna valami, így 
szólt: „Talán a helybeli könyvvizs
gáló hivatalban megnyerhetik az urak 
a kívánt felvilágosítást.“ Azután el
mondta nekik a magyar teológus 
ügyét. A breszlaui jezsuiták a bécsi 
cenzori hivatalban csakhamar rájöttek 
annak a nyitjára, hogy miért intéz
kedett velük szemben a porosz király 
oly szokatlan módon. Azonnal gon
doskodtak, hogy Hetéssy házhoz 
kapja a könyveit és megjelentették 
a dolgot a bécsi porosz követnek is, 
kitől elbúcsúzva, haza akartak térni. 
De a követ figyelmeztette őket, hogy 
aligha lesz foganatja az addig tett 
intézkedésüknek, ha a magyar teoló
gus vendéglői számadását is ki nem 
egyenlítik. Nem maradt más válasz
tásuk, mint a bécsi jezsuita-kollégium
mal közösen megfizetni a magyar 
diák vendéglői költségét, ami addigra 
már 96 aranyra rúgott. Mert Hetéssy 
barátunk derekasan megfelelt a porosz 
királytól kapott utasításoknak. A bécsi 
jezsuiták pedig azért segítették meg 
rendtársaikat, mert érdekükben volt, 
hogy a breszlaui fiók-rendhéz fönn
maradjon.

A breszlaui jezsuiták a bécsi porosz 
követtől kapott elismervényt elküldték 
Nagy frigyesnek, aki látva, hogy 
minden rendben van, megnyitotta a 
könyvtárukat és a kollégium rektorá
nak levelet írt, melyben figyelmeztette 
a rektort, hogy a bécsi rendtársak 
ne álljanak bosszút Hetéssyn ; külön
ben ő, t. i. a király majd több ízben 
is tudakozódik Hetéssy felől. Sőt ha 
az a fiatal ember nem kapja meg 
Magyarország legjobb paróchiáját, 
vagy pedig ha őt vagy az övéit és 
a protestánsokat üldöznék, akkor a 
breszlaui jezsuita-kolostor szenved 
érte. És hogy a király még nyoma
tékosabban szóljon a levelében, utó
iratként ezt írta: „A breszlaui jezsuita
kollégiumot azonnal megszüntetem, 
mihelyt a németországi egyetemekre 
járó magyar teológiai tanulóknak 
ezentúl kellemetlenségei akadnának 
a bécsi Cenzúra miatt.“ Hamar Gyula.

Egy félm illiós alapítvány sorsa .
1886-ban az akkori dunántúli püs

pökhöz, néhai jó Karsay Sándorhoz

elment egy nemeslelkű, derék evan
gélikus ember s átadta végrendeleté
nek egy példányát megőrzésre. Si
munyák Antal hites prókátor volt ez 
az ember, ki a vasmegyei Körmen
den, majd meg. Sopronban lakott. 
Gondolkodó, magába merülő, elmé
lyedő embernek mondják, akik is
merték. Szorgalmas, iparkodó volt 
egész életében. A munkát köteles
ségnek és egyben boldogságnak te
kintette. Egyházát szerette s az apák 
áldozatkészségét mindig tisztelettel 
emlegette.

Mikor a következő év áprilisében 
Simunyák Antal meghalt, kiderült 
hogy egész vagyonát a dunántúli 
egyházkerületnek s iskoláknak, egye
sületeknek hagyta. A soproni, nagy- 
geresdi, körmendi gyülekezetek mind 
ott voltak a hagyományosok közt. 
Gondolt a soproni főgimnáziumra 
melynek 10 ösztöndíjat adott, kórhá
zakra, gazdasági egyesületre stb. stb. 
Békén is élvezték ezek az intézmé
nyek a jólelkű ember hagyatékát 
majdnem 25 esztendőn keresztül.

Ekkor egyszerre megmozdultak a 
rokonok s perrel támadták meg a 
hagyatékot. Kiderítették, hogy a több 
ívből álló végrendelet nincs szabály
szerűen összevarva, illetőleg annak 
zsinórját nem pecsételték le a tanúk. 
Megindult a pör, amely a múlt héten 
elérkezett végéhez, mely szerint a 
törvényszék és királyi tábla Ítéletét a 
kúria is jóváhagyta, s a végrendele
tet megsemmisítette. így azután a 
dunántúli egyházkerületnek ki kell fi
zetni azt a közel fél millió koronát, 
melyből gyülekezetek és iskolák ál
dásos intézményeit létesítette és fenn
tartotta. Az a sok alapítvány, az a 
sok évről-évre megújuló anyagi tá
mogatás, minden-minden oda van.

Jó Simunyák Antal ezekkel a so
rokkal kezdte végrendeletét: „Ren
deltetésünk, hogy a?on társadalom
nak, amelyben éltünk, jólétét elő- 

' mozdítsuk, őseink vérükkel, életük
kel áldoztak a honnak, gyermekeket 
neveltek a társadalomnak. Jelen fel
virradt korunk nem igényli annyira 
vérünket, mint inkább hazánkért égő 
szerelmünket.“

És ezekkel a szavakkal végzi utolsó 
írását: „Életem legboldogabb pillanata 
az volt, mikor megírtam ezt a vég
rendeletet. Megnyertem benne fárado
zásom minden gyönyörűségét, mun
kám legszebb bérét. . .  Nem kívánok 
még csak egy sirkövet se. Hanem, 
ha szabad végső óhajomat nyilváníta
nom, ez abból áll: a küzdelem munka, 
senkise restelje a fáradságot és az

engedelmességet. Mindenki tegye meg 
kötelességét hőn, lelkesülten, ama 
hazafisággal, amely áldozatkészséggel 
szolgál a köznek.“

Erősebben ver a szívünk, mikor ez 
az emelkedett gondolkodás, ez az egy
házszerető áldozatkészség megérinti 
lelkünket. Tiszteletadással vesszük 
körül annak alakját, ki egy negyed
századdal ezelőtt mindenét odatette 
egyháza oltárára.

Most mindennek vége. Nemes szán
dék, utolsó akarat, vallásos lelkűiét 
semmivé foszlik, mert hiányzik a zsi
nór végről egy kis pirosló kiemelke
dés, a spanyolviaszk. Ezután úgy 
lesz, mintha Simunyák Antal egy 
fillért sem áldozott volna egyházának. 
Talán sokan azt is gondolják, mintha 
sohase élt volt. De nem ! Van valami, 
amit nem lehet elpörölni az egyház- 
kerülettől. Az elveszített félmillió he
lyén megmarad az erkölcsi tőke : egy 
nemeslelkü, nagy ember életpéldája 
és megmarad ennek erkölcsi kamatot 
hajtó jövödelme, mely nemeslelkü, 
nagy embereket nevel anyaszentegy- 
házunknak!

Szlavonorszagi történet.
Irta: Mesterházy Sándor.

Hideg februári nap volt. Künn 
hordta a szél a havat. A dúló fer- 
geteget látva, az ember elgondolta 
magában azt, mit jó Petőíink igy fe
jezett k i:

„Hol a boldogság mostanában ?
Barátságos meleg szobában 1 “ —
Egyszerre halk kopogtatás hang

zik irodám ajtaján. S a „szabad“ 
szóra belép egy idegen férfiú. Bemu
tatja magát: „F. M. vagyok, Szla
vóniából jövök, most érkeztem meg, 
a hóviharral sokat küzdve, alig hogy 
meg nem fagyva, a gyékényesi állo
másról és egy alázatos kérésem 
volna tisztelendő úrhoz.?

Biztatásomra, hogy előbb csak me
legedjék meg és azután mondja e l: 
mi járatban van, kényelembe he
lyezte magát, majd néhány közöm
bös kérdés és felelet után, bánatos 
hangon elmondta az alábbi történetet.

Itt születtem Somogy vármegyében, 
a tisztelendő ur falujában. Itt éltem 
le boldog gyermekkorom első éveit. 
De édesatyám egyszer nagyot gon
dolt. Arra a hírre, hogy Szlavóniában 
olcsó a földbirtok, elhatározta, hogy 
kivándorol. Az elhatározást tett kö
vette. Eladta kis birtokát és itt
hagyva a szülőföldet, a rokonokat, 
az ev. templomot, iskolát, gyülek^-
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zetet, Daruvár vidékére költözött és 
ott telepedett meg, kis családjával. 
Kezdetben jól is ment dolgunk. Egy 
F . . . nevű testvérem is született 
ott. De csakhamar mostoha idők jöt
tek ránk, úgy hogy édesapám mint 
cseléd volt kénytelen szolgálatot vál
lalni majd az egyik, majd meg a má
sik uradalomban. Végre sok hányat
tatás után, 1884-ben meghalt egyik 
majorban, melytől bizony messze 
volt a plébános is, még messzebb 
az evangélikus pap. Úgy temettük 
hát el szegényt, hogy egy reformá
tus béres énekelt és mondott imád
ságot felette, özvegyen maradt édes
anyám sokat bánkódott utána. Nem 
is élt sokáig. Néhány évre rá K . . .- 
bán, hová időközben átköltöztünk 
volt, meghalt. Evangélikus, vagy re
formátus pap itt sem volt található 
és azért az ottani plébános temette 
el őt. Minket: gyermekeket is sokat 
hányt-vetett a sors. I . . .  bátyám 
visszákerült Magyarországba és né
hány évvel ezelőtt halt el N . . ,-on, 
szegénységben, mint agglegény. Én 
családot alapítva, ott éldegélek az 
enyimekkel, sokszor bizony csak 
cselédsorban. F . . . öcsém vagy 5 
évvel ezelőtt — bár sokat marasz- 
tottuk, annyival inkább, mert neki 
jobban kedvezett a szerencse, — ki
vándorolt Amerikába. Ott dolgozott, 
mint bányamunkás serényen. De 
1909 ben, egy robbanás alkalmával 
ott lelte halálát a bányában. Maradt 
utána 199 dollár vagyon. Ezt aka
rom én, mint egyetlen örökös fel
venni. E célból szükségem van, az 
illetékes amerikai hatóság értesitése 
szerint, keresztlevelemre és a családi 
értesítőre is. Kérem hát ezeket ki
adni“.

Eddig a történet. A kis örökségre 
nagyon is rászorult hitsorsosnak meg
ígértem, hogy a kívánt okiratokat a 
megfelelő adatok beszerzése után ki

állítom és elküldöm. Meg is tettem.
Azóta sokszor eszembe jutnak a 

Horvát-Szlavonországban élő ág. hitv. 
evangélikusok. Úgy elgondolom ma
gamban, hogy soknak sorsa bizony 
nem esett kies helyen, melyen távol 
evangélikus gyülekezettől, távol hité
nek cselédeitől, a maga és gyerme
kei lelki világának nagy kárára kény
telen leélni földi életét. — Az igaz, 
hogy a helyzet ma már sokkal jobb, 
mint volt régen, de azért még na
gyon sok a tenni való. A munka 
szépen folyik. Horvát-Szlavonország
ban 30,000-nél több evangélikus 
él. A délkeleti részen lévő 11 gyü
lekezet külön horvát-szlavor.országi 
egyházmegyét képez. Az északnyu- 
goti részen, mely a somogyi evang. 
egyházmegyéhez tartozik, 6 egyház- 
község van. Ez utóbbiak közül 3-ban, 
névszerint: Brsljanican, Hrasztovácon 
és Pozsegában három áttért r. katho- 
likus ember, illetve plébános, lett 
evangélikus lelkésszé. Es most ismét 
egy r. kath. pap tért át az evangé
likus hitre és tanul a soproni evang. j 
theologiai akadémián, hogy majd j  
mint evang. pap hirdesse a Krisz
tus evangeliomát. Mondják, hogy a 
horvát értelmiség vonzódik az ev. 
hithez. — Nem-e az idők jele ez ?! 
Mintha feléledne a reformáció haj
nalának ama szép ideje, melyben 
Zrínyi György, a szigetvári hősnek: j 
Zrínyi Miklósnak fia buzgólkodott és 
terjesztette a horvátnyelvü bibliákat ; 
énekeskönyveket és imakönyveket. | 
Üdvözöljük e szép idő hajnalhasa- j 
dását. Kisérjük rokonszenvünkkel a 
mi ev. hitünknek térfoglalását és \ 
amit tehetünk, tegyük meg mi is. 
Midőn érezzük, hogy micsoda nagy 
boldogság evangélikus gyülekezetben 
élni, ev. templomban Istennek dicsé
retét zengeni, evang. hitrokonok kö
zött lakni, akkor igyekezzünk e bol
dogságot mentül több lélekre kiter

jeszteni. És midőn ezt tenni akarjuk 
gondoljunk a mi magyarországi misz- 
szió-egyesületünkre, mely nemcsak 
a messze távolban levő földrészeken : 
Ázsiában, Afrikában akarja a mi hi
tünket terjeszteni, hanem itt a hoz
zánk közel eső részeken: Horvát- 
Szlavonországban, Boszniában, a 
Balkánfélszigeten és Törökországban 
is. Hiszen ez az a mező, melyen 
annyi pusztulás érte az evangeliom 
fejlődésnek, virágzásnak indult veté
sét. Itt állottak régen az apostoli 
gyülekezetek: Filippi, Thesszalonika 
(ma Szaloniké) Galata stb., melye
ket Mohamed követői megsemmisí
tettek. Ide hurcolt a török, mikor 
Magyarországon a félhold uralkodott, 
száz — meg százezer magyar ke
resztyén foglyot. Hiszen csak Szi
getvár megvétele után, miután So
mogy és Zalavármegyék több várát 
és falvát feldúlta és kirabolta, rab
láncon mintegy nyolcvanezer foglyot 
hurcolt magával. Ezt a nagy pusz
títást lassanként helyrepótblni, az 
evangeliomnak ott uj fejlődést, uj 
virágzást adni, szép feladatul kínál
kozik, a külföldi birtokosok által is 
támogatott, magyarországi evang. 
misszió-egyesületünknek és általában 
a magyarországi protestántismusnak. 
Igaz, hogy ez máról-holnapra meg 
nem valósítható, de azért kell hogy 
lelkűnkben éljen a buzditás : Előre I “

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel üajlákoi.
Február 18. vasárnap, Gál. 5, 9.

„ 19. hétfő, Jeremiás 1, 8.
„ 20. kedd, Math. 7, 24.
„ 21. szerda, Zsid. 1. 4, 12.
„ 22. csütörtök, Példabeszédek 2, 2—5.
, 23. péntek, „ 16, 9.
, 24. szombat, Math. 20, 15.

Az egyház köréből.
Halálozás. Dunaföldváron január 

31-én 42 éves korában hirtelen
elhunyt Roxer István kir. járás- 
biró, egyházkerületi felügyelő. Az el
költözött hiterős világi papja volt 
egyházának. Éltető erős hittel buz

gólkodott az egyház szent ügyén. 
Mint felügyelő bölcs tanácsával, fá
radhatatlan munkásságával és áldo
zatkészségével mindent elkövetett, 
hogy ev. egyházunk jövőjét itt a 
babyíoniai vizek mellett biztosítsa és 
Krisztus zászlóját diadalra juttassa. 
Rokönaival együtt harangot vásárolt;

rendezte az egyház anyagi ügyeit s 
megteremtette a nőegyletet, melynek 
ma 1211 kor. 89 fill. alaptőkéje van. 
Temetése február 2-án óriási közön
ség jelenlétében ment végbe. Testvére 
Roxer Mihály bpesti postafőtiszt em
lékére 200 korona alapítványt tett. 
A gyülekezethez az egyházkerület
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püspöke meleg hangú részvétiratot 
intézett. Áldott legyen az elköltözött 
emléke!

Uj felügyelő. A répcelak-csánigi 
gyülekezet megüresedett felügyelői 
állásába egyhangú lelkesedéssel szent- 
mártoni Radó Lajos nagybirtokost, a 
dunántúli egyházker. világi jegyzőjét 
választotta meg. Az uj felügyelő régi 
hithű, egyházvédő családnak méltó 
utódja, ki eddigi munkásságával is 
megmutatta, hogy az egyházi tiszt
ségeknek nem díszét, hanem köte
lességét keresi. Uj állását, — melybe 
egyhangú bizodalom emelte, — azzal 
foglalta el, hogy a gyülekezet javára 
500 koronás alapítványt tett. Neje 
pedig a gyülekezet nőegyletébe je
gyezte be nevét 50 kor. adománnyal. 
A jó Isten tegye áldottá az uj fel
ügyelő munkásságát I

Iskolaépítés. A nagybörzsönyi (Hont- 
megye) gyülekezet iskolaépítésre ké
szül. Természetesen nincsen rá más 
fedezetük, mint a hívek élő hite. De 
ez a hit nem tagadja meg magát. 
Hogy a keserű egyházi pótadó ki
vetésére minél később kerüljön sor, 
előállt egy sor hitbuzgó egyháztag s 
meghozta a szent célra a maga külön 
áldozatát. A nemes Gregersen család 
elhalt szüleik emlékére a telek meg
vételére 3000 =  háromezer koronát 
ajánlottak fel. A többi költség fede
zésére adakoztak: Koka Márton 50, 
id. Mittnauer György és neje 60, 
Melich György 50, ifjú Mittnauer 
Györgyné 100, ifj. Mittnauer György 
100, Prommer György és neje 100 
koronát. Egyéb célokra Alberti Ernő 
járásbiró 20 koronát adott. Harmo- 
niumra és egyéb célokra 98'36 kor. 
gyűlt össze. így épít a szegény ev. 
gyülekezet iskolát!

Adakozás. A vérteskethelyi gyüle
kezet az újpesti templomra 11 K-t 
gyűjtött. A jókedvű adakozót szereti 
az Isten I

Itthonról.
A király itthon. A magyar király, 

aki már hosszabb idő óta nem volt 
Magyarországban, március hónapban 
hosszabb tartózkodásra Budapestre 
érkezik. A király ez idő alatt Gödöl
lőre is el fog látogatni.

A Balatoni hóvihar. A múlt heti 
hóvihar leginkább a Balaton alsó 
vidékén és Zalában dühöngött. Zala- 
vármegye déli részében hat ember
életet követelt a vihar. Tuksa Fran
ciska perlaki cselédszerző a nagy 
viharban indult hazafelé. Erejét ki
ü ríte tte  a folytonos megerőltetés,

fáradtan össze rogyott és másnap 
megfagyva találták. Egy Csáktornyái 
asszony és kis leánya hazafelé igye
keztek. A vihar teljesen elzsibbasz
totta őket és másnap mind a kettőt 
halva találták az országúton. Egy 
perlaki bojtárt a legelőn ért a förgeteg 
és bár a falu nem volt messze, nem 
tudott odáig eljutni, a vihar a földre 
dobta, ahol megfagyott. Kotor és 
Murakeresztur között fejjel eltiporva 
találtak a síneken egy váltóőrt. Meg
állapították, hogy egy hóekés vonat 
gázolta el, mert a nagy hóförgeteg
ben nem látta a vonat közeledését. 
Ugyanilyen körülmények között gá
zolt el Szigliget közelében egy vonat 
egy kocsit. A kocsis és egy ló el
pusztult. Keszthelyen is igen sok 
házban és a gyümölcsfákban nagy 
kárt tett a vihar.

Gondatlan szülök. Alsónémedi pest
megyei községben Német András 
földmíves e hónap elsején fuvarozni 
ment. A feleségének is valami dolga 
akadt és- azért három kis leányát 
bezárta a szobába és elment. A 
gyerekek közül a négyéves Róza 
az ágyhoz közel álló takaréktűzhely 
parázsát piszkálgatta játékból és ettől 
meggyulladt az ágy. Fojtó füst tá
madt a kis szobában, mire a leg
idősebb kis leány: Margit, érezvén, 
hogy a füst fojtogatja, az ablakhoz 
ment, azt betörte s azután kétéves 
kis húgát oda cipelte a törött ablak 
előtt álló asztalhoz és arra nagy ne
hezen fölrakta, ő maga is fölkapasz
kodott, mert már majd elalélt, A 
törött ablaknál volt a két kis lány, 
a míg sikoltozásukra a szomszédok 
rájuk nem törték az ajtót és meg 
nem mentették a két gyereket. A kis 
Rózát az asztal alatt találták halva. 
A gondatlan szülők ellen a járás
bíróság megindította az eljárást.

Az ország dolgáról.

A bóketárgyalások. Héderváry 
miniszterelnök még mindig a béke 
biztosításán fáradozik. Tárgyalt az 
osztrák miniszterelnökkel, hadügy
miniszterrel. Volt kihalgatáson a király
nál és a trónörökösnél. Azután haza
jött és minisztertanácsot tartott, ahol 
megállapították a magyar kormány 
követeléseit.

A követelések. A magyar kormány 
hír szerint a következő engedélyeket 
igémé: A címer és jelvény kérdést 
a véderőjavaslat megszavazása után 
megoldja. Az altiszteket nem tartják 
vissza a harmadik évre. A honvéd

sorozóbizottságokat újra szerveztetik. 
De nem Ígéri a szolgálati nyelvnek 
megváltozását. Mindez azonban — 
mikor ezeket a sorokat írjuk — csak 
találgatás, mert a kormány még nem 
nyilatkozott.. De körülbelől ezekkel a 
követelésekkel ment a miniszterelnök 
Bécsbe.

Mit hoz a jövő? Valószínű, dacára 
minden tárgyalásnak, nem lesz meg 
a béke. A Kossuth párt kijelentette, 
hogy csak akkor köt békét, ha minden 
katonai követelését teljesítik. A Justh 
párt először a választójogi törvényt 
akarja megvalósítani. Ha a képviselő
ház munkálkodása nem lenne bizto
sítva, akkor a miniszterelnök felosz
latja a házat és új választást csinál.

A nagyvilágból.

A háború. Január végén a törökök 
három egymás után következő éjszaka 
igen heves támadásokat intéztek az 
olaszok ellen, kik közül ezerhárom
száznál többen estek el. Az olasz 
halottakat a hadihajókra szállították. 
A város tele van sebesültekkel. Több 
olasz század teljesen megsemmisült. 
Ha igaz a hír, úgy mintegy 30 ezer 
arab indul az olaszok megsemmisír 
tésére. ,

Robbanás száz áldozattal. Orosz
országban, Tebriszben borzalmas rob
banás történt, a melyben hetven orosz 
katona vesztette éleiét és sokan súlyos 
sérülést szenvedtek. A szerencsétlenség 
egy várban történt, a hol lövegeket 
raktároztak a pincében. Ismeretlen 
okból az egyik löveg fölrobbant,, a 
minek következtében több löveg is 
explodált. Hetven katona szörnyet 
halt, tizenhét katona súlyosan megse
besült, tizenhat katona pedig eltűnt.

Az árvíz pusztítása. Spanyolor
szágban és Portugáliában borzasztó 
pusztítást vitt véghez az árvíz. A 
folyók egész vidékeket és falvakat 
elborítottak. Sevillában 15 ezer ember 
kenyér nélkül maradt Portnyaliában 
ötvenezer ember hajléktalan. A kár 
meghaladja a húsz milliót.

Éhen halt egy falu népe. Egy 
orosz szigeten megrendítő tragédia 
játszódott le nemrég: éhen halt egy 
egész kis falu népe. A sziget Novoje 
Zemlja, a hová ezeket a rettenetes 
sorsra jutott embereket egy arkan- 
gelszki nagykereskedő telepítette, hogy 
ott halásszanak az ő számára. A falu 
a sziget egy kis öble mellett volt. 
Ott telepedtek le a halászok csalá
dostul. A nagykereskedő adott ugyan 

| nekik élelmiszert, de ez kevés volt
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és hamarosan elfogyott. A szeren
csétlen halászok tíz teljes hónapon 
voltak ott a kietlen szigeten, a tenger 
elzárta őket teljesen a világtól. Szinte 
érthetetlen, hogy miképpen feledkez
hettek meg ennyire róluk. A szörnyű 
időről, a mig a hideg, az éhség és 
a betegség elpusztította a férfiakat, 
az asszonyokat és gyermekeket, egy 
néhány sor írásban számol be egy 
Senov nevű halász. Életének utolsó 
napjaiban már agyongyötörve irta e 
sorokat, a melyek megrazóan festik 
a borzalmas szerencsétlenséget. Az 
arkangelszki nagykereskedő tiz hónap 
múltán küldött egy hajót a szigetre. 
Akkor már csak halottakat találtak ott 
s az egyik kunyhóban a naplójegyzetet, 
a melyet a borzalom utolsó tanúinak 
egyike, Senov halász hagyott hátra. 
Egy papírdarabra ezt irta:

„Nincsenek készleteink és semmit 
sem fogunk, még kis halat sem. Egy 
hajó közeledni látszott, de csalódtunk. 
Rettentő látni, hogyan halnak éhen 
gyermekeink. Éhségünkben ruhánk 
gyapjúját esszük és közeli segítségben 
reménykedünk. A gyermekek már mind 
meghaltak. Még csak négy halász és 
két asszony van életben. Borzasztó 
kint szenvedünk. Két halász evett a 
halottak húsából és ők is meghaltak. 
Én, Senov, már csak magam vagyok 
életben és irom ezeket a sorokat. 
Kezem reszket, szemem káprázik, 
érzem a vég közeledését.“

A Harangszó perselye.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 432 K 
22 f. Újabban adakozott özv. Dukai 
Takács Samuné úrnő Répcelak 4 K, 
özv. Tomka Károlyné Körmend, néhai 
férje halotti énekeskönyve után 10 K, 
Szakony ev. gyülekezet 10 koronát, 
összesen 456 K 22 f. — A jókedvű 
adakozót szereti az Isten!

C iA .U O rV A .A nA K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság 

gőzmalmából Körmend, 1912. év, február hó 
15-én.

Búza 22.50, Rozs 19.60, Árpa 19.40, Zab 
20.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

P á l y á z a t i  h i r d e t é s .
A ménfői ev. leányegyház lemon

dás folytán megüresedett kántortaní
tói állásra pályázatot hirdet. Java
dalom : a törvényszerű államsegélyes 
fizetésen kívül két szobás lakás, 
hozzátartozó mellékhelyiségekkel és

kerttel. A pályázati kérvények szük
séges mellékleteikkel együtt február 
20-iq alulírott iskolaszéki elnökhöz 
küldendők.

Nagybarátfalu. 1912. február 3.

Kiss Samu
e v .  l e l k é s z .

W •V*«e "VIP *V"'r ■y'e'rllr'»fV 'VTIP ■yvv* nTv*«yvir v»tr Vte w
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szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenic sírkőraktara.
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületmunkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.
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LUTHER-TÁR SASÁG.
A Luther-társaság pénztárába 1912 
január l-töl február l-ig befolyt ősz- 

szegek kimutatása.
1. Alapító tagoktól kötelezvényei után ka

mat 1912-re: br. Láng Lajos, Budapest.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912- 

re: Dr. Pözel István Budapest, Pozsonyi ev. 
lyceum, Nógrádi ev. egyházmegye, Lelbach 
János Szabadka, Hruskovics Amália Léva, 
Darvas Aladár Tótkeresztur, Blázy Lajos Kis
kőrös, Krupecz István H.-Udvarnok, özvegy 
Wladár Viktorné N.-Csalom, Medgyesegyházi 
ev. egyház, Soproni theol. akadémiai önk. kör, 
Kirnbauer Lajos Gyanafalva, Biszkub Béla 
Magyargurab, özv. Mockovesák Jánosné Besz
tercebánya, Bándy Endre Léva, Cziglán János 
Bakabánya, Margócsy István Irsa, Schleifer 
Károly Misérd, Péch Kálmánná Budapest, Die- 
nes Gyula Temesvukovár, Figus Samu Zólyom, 
özv. Jász Gézáné Budapest, Mihalovics Samu 
Bér, özv. Dr. Sramko Andorué Breznóbánya, 
Nagybörzsönyi ev. egyház, Holéczy Zsigmond 
Felsóbaka, Frenyó Gyula N. szentpéter, Gress- 
ler Vilmos Gödöllő, Dr. Laurovics János Nagy 
lak, Ág. hitv. ev. főgimn. Nyíregyháza, Rosza 
János Ivánkafalu, Sárkány László Aszód, Tho- 
may József Szeged, Rédey Károly N.-Károly, 
Pozsonyi ev. népiskola, Hoffmann Sándor Cser- 
venka, Rozsnyói ev. egyház, Halmi Aladár 
Lapos, Győrszemerei ev. egyház, Hörényi Lajos 
Győrszemere, Váczi felsőegyházmegye, özv. 
Tomka Károlyné Körmend, Szlancsik Bogyoszló 
Albertfalva, Pazdicsi ev. egyház, Losonctamási 
ev. egyház, Ferenczy Samu Tamási, Pisko Já
nos Tosár, Petrivalszky Péter Gergelyfalva, 
Pánik Lajos, Klinczko János Losonctamási, 
Pozsonyi theol. akad. Otthona, Pozsonyi theol. 
akad. Székácskor, Kovács Sándor Pozsony, 
Nemesviganti ev. egyház. Végestei missziói

egyház, Baráth Károly Rimaszombat, Tárnok- 
réthi ev. egyház, Liffa János Szemlak, Görgey 
Gyula Cservenka, Schumacher Etolka Cser- 
venka, Kund Samu Répcelak, Répcelaki ev. 
nőegylet, Csánigi ev. nőegylet, Klein Samu 
Dobsina, ifj. Kellner Ernő Budapest, Liptai 
András Fakóvezekény, Varga Márton Tokaj, 
Hajdú János Zsegnye, Kemenesaljái ev. egy
házmegye, Kemenesaljái tanitó-cgyesület, Zala- 
istvándi ev. egyház, Langhoffer Károly Kissác, 
Budaszállási ev. egyház, Domonyi ev. egyház, 
Svehla Géza Lónyabánya, Kiss Ferenc Szeged, 
Riecsanszky Endre Bény, Ulicsny Endre Miklós- 
halom, Miklóshalmai ev. egyház, Ábelfalvai 
ág. hit. ev. népiskola, Dedinszky Aladár. Jpoly- 
vece, Kis Kálmán Tordaáradác, Ürményi Ilona 
Budapest, Hirschmann Nándorné Pozsony, 
Temesbökényi-merősomlyói ev. egyház, Pilisi 
ev. isk. tantestület. — 1911-re: Pócza Ferenc 
Sikátor, Doleschall Lajos Lajosfalva, Zsámbor 
Pál Selmecbánya, Lombos Alfréd Zombor, 
Zombori ev. egyház, Csekuti ev. leányegyház, 
Roháts Lajos Besztercebánya, özv. Kis Béláné 
N.-szenlmikós, Borovszky Eerencné Cservenka, 
Solz András Máskfalva, Dr. Kayser Szilárd 
Budapest, Szeberényi Lajos Zs. Békéscsaba, 
Masznyik Endre Pozsony, Zsablyai ág. hitv. 
ev. egyház, Lenhardt Károly Modor, Modori 
ev. német egyház, Vrabel Vilmos Vizesrét, 
Holubey Vilmos Szakonca, Mocokovcsák Ernő 
Vámos, Szelényi János Ponik, Stefflik János 
Zólyom 10.—, Thaisz Béla Beodra 10.—, 
Petrovics Pál Hosszufalu, Pesznyik Pál Pahi.
— 1910-re: Kirchner Rezső Balassagyarmat.
— 1909—1910-re: Kohányi Kálmán Kassa — 
1909—1911-re: Kissomlyói ev. egyház, Sagulyi 
János Pitvaros. — 1910—1911-re: Késmárki 
íőgimn. önk köre, Nagy Kálmán Gecse, Gecsei 
ev. egyház, Posch Gusztáv Toporc, Janovicsek 
Árpád Pozsony. — 1911—1912-re: Szlanka 
Gusztáv Privigye, Kisfaludy ev. leányegyház, 
Theol. Akad. könyvtár Pozsony, Gyóni ev. 
egyház, Dr. Králik Lajos Pozsony. — 1913-ra: 
Vitalis Gyula Tótpelsőc. — 1908-ra: Hálássá 
Péter Árvanagyfalu.

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro
nával 1912-re: Molnár Sándor Szentes, Bújna 
Iván Nagylak, Schweiger Jakab Tátraalja, Hudy 
Ilona Lónyabánya. — 1911. évre: Nagy Já
nosné Ungvár.

4. Fiókegyesületi pártoló tagoktól évi 1 
koronával 1912-re: Gyalpg István Balf, Orasz- 
vári ev férfiak és ifjak egyesülete, Oroszvári 
ev. leányegyház, özv. Sandy Józsefné Kapolcs.
— 1914-re: Huszár Sámuel Székesfehérvár. — 
1911-re: Akaii ev. nőegylet, Kapolcsi ev. egy
ház, Magyary Miklós Kapocs. — 1911—1912- 
re: Repka György Felsőzelle, Brauszvetter 
Vilmos Szeged, Németjazfalui ev. egyház-, 
Zimmermann 1. Németjazfalu, Emresz Kálmán 
Modor.

5. Előfizetés „H a r a n g s z ó r a Kalina Ist
ván R.-Keresztur (2.50).

6. Előfizetés „Családi lapra“: Simonyi 
Dezső Budapest (2.—), Satt Irénke Győr (2 —), 
Frecska Jánosné Apátujfalu (2.—), özvegy 
Rúzsa Pálné Pórládony (2.—), Westsik Karola 
Modor (4.—), Czapff Róza Budapest (2.—), 
Tompos Péter Vadosfa (2.—), Balogh Lajos 
Kemenesmagasi (4.—), Tóth Sándor Nagy- 
gyimót (2.—), Doktor Zsigmond Tárnokrét 2.—

7. Adományok: Vértesi Sándor Zalaist- 
vánd (4.—).

8. Egyetem- és kerületekből: Egyetemes 
egyház közalapból járulék (1000.—).

Összesen befolyt 2210 kor. 50 fillér.
Budapest (IV. kér., Deáktér 4.), 1912. évi 

február hó 1-én.
Bendl Henrik

társ. pénztárnok.
Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a  szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők . E lőfizetést elfogad m inden evang. le lkész  és tan ító  is.

Böjti kötelesség .
Irta : Rónay B. Gyula.

Szent könyvünk oly gazdag kincses- 
bánya, amely éltünk minden szakára 
ad egy-egy aranyigazságot. így a je
len böjti időszakban ezeket az apos
toli szavakat választhatjuk vezérigé- 
kül: „Magatokat próbáljátok meg, ha 
vagytok-e a hitben ! ?. . .  (II. korint. 
XIII. r., 5. v.)

Próbáljuk, vizsgáljuk meg magun
kat. Egy régi görög bölcs ugyanezt 
az intelmet ekkép formulázta : „Ismerd 
meg önmagad!“ Ehhez az önismeret
hez úgy juthatunk el, ha minden este 
felvonultatjuk lelki szemeink előtt az
napi cselekedeteinket; felettük szi
gorú vizsgálatot tartunk s megállapít
juk, vájjon hívek voltunk-e a kévé
sén ? Azt mondja az énekvers is :

„Mindennap kell tisztemnek 
Ösvényén továbbhaladnom.
Minden estve lelkemnek 
Tetteimről számot adnom.“

Különösen szükséges ez az önvizs
gálat a jelen böjti napokban, amikor 
Nagypéntek s Husvét szent Ünne
peire készülünk. A böjt ugyanis reánk 
nézve is kötelező. Nem ugyan a testi, 
mert hiszen amint egy kis vers 
mondja :

„Isten nem kérdi, mit ettél,
Jóllaktál-e, vagy böjtöltél?
De a Szívünket \fasgálja —
A böjt nem erény Őnála.“ (Ruttkay)

Lutherünk példája meggyőzően iga
zolja, hogy az ételektől való tartóz
kodás a testnek sanyargatása soha
sem lehet lényeges cselekedet. Sem 
érdemet nem rejt magában, békessé
get nem varázsol lelkűnkbe s életün
ket jobbá, tisztábbá nem teszi.

Isten a szívünket, lelkünket vizs
gálja s épazért lelki életünkbe kell 
bevinni a böjti gondolatot. A helyes 
és hasznos böjtölésnek kezdete az 
önvizsgálat, az önismeret, amely elénk 
tárja gyarlóságunkat, számtalan fo
gyatkozásunkat ; felkelti bennünk a 
tökéletesbülés vágyát s hathatósan 
serkent arra, hogy minden erőnkkel 
jobbakká lenni igyekezzünk. Ha bű
neinkkel, hibáinkkal szemben nem 
vagyunk elnéző bírók, akkor a szi
gorú önvizsgálat alázatosságra késztet 
s naponként ezeket a bűnbánó sza
vakat kényszeríti ajkainkra böjti 
könyörgésül:

„Én Istenem! én bűnös ember 
Te szent színed előtt állok;
Kinek vétke oly nagy, mint tenger, 
Vigasztalást Tőled várok :
Én Istenem ! Én Istenem !
Kegyelmezz meg már énnekem.“

Próbáljuk meg magunkat!___  és
pedig a vezérelvül választott apcstcdr 
intés értelm ében.... azon célból, ha 
vagyunk-e a hitben?

Különösen fontos ez a jelen napok
ban, hiszen a Krisztus áldozati halá
lával szerzett váltságot s a feltáma
dás, örökélet boldogságát egyedül a 
„hit“ által tehetjük magunkévá.

Vagyunk-e a hitben? Fájdalom, sok 
ember keresztyénsége..  . amint meg
kezdődik, úgy el is végeztetik a szent 
keresztségben.

E szent cselekvény által öntudat
lan állapotban a Krisztus egyházának 
tagjai sorába vétetik fel; de amikor 
később tetteinek urává válik, akkor 
nem változtatja „névleges“ keresz- 
tyénségét „élő“ keresztyénséggé. 
Legfeljebb csak mondogatja: „Uram, 
Uram!“ ; . . .  de tettei s egész élete 
merő cáfolata keresztyén nevének. 
Pedig:

„Aki csak szájjal vallja 
S életével csúfolja,
Az elkérhozott már 1“

Vigyázzunk és imádkozzunk! Ne 
hagyjuk aludni keblünkben a hitet. 
Ideje immár, hogy az álomból felser
kenjünk s hitünket, keresztyéni mi
voltunkat megbizonyítsuk: szeretetben 
munkás, cselekedetekben nemes, eré
nyekben gazdag élettel, övezzük fel
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magunkat az istenbe veteit hitnek, a 
Krisztus iránti szeretetnek s lelkes 
ragaszkodásnak mellvasával, hogy 
miként Jézus a pusztában, mi is el
lene állhassunk az ördög minden csá
bításának s hitünk sziklavárán a pok
lok kapui se vehessenek diadalmat. 
Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy a 
szigorú önvizsgálatban megismert vét
keinket elhagyjuk, s gondolatainkban, 
érzelmeinkben, szavainkban és tette
inkben megtisztulva állhassunk meg 
lélekben a nagypénteki keresztfa alatt. 
Akkor.. . .  a golgotái halom gyászos 
sötétségén keresztül ragyog megvál
tásunknak s üdvösségünknek fényes 
napja 1

Vermes Gedeon papsága.
Irta: Fenyves Ede.

Csodálatos napok voltak azok. 
Lázban égett az egész nemzet, mikor 
a „Talpra magyar“ varázslatos igéi 
felforralták a szabadság vágyától 
elragadt emberek vérét. Mint a rajzó 
méhköpü mozgott, zúgott, izzott 
az egész ország. Az urak palotáiba 
s a pórkunyhókba belopódzott egy 
sziveket dobogtató gondolat: legyen 
szabad a haza s annak minden 
egyes fia.

Valahol az emberek találkoztak: 
utcán, vendégfogadóban, kalásztermő 
mezőkön, a kézművesek műhelyé
ben, sőt a templomok küszöbén belül 
is, ennek a gondolatnak Ígérete kö
tötte le az elméket.

Besurrant az iskolák falai közé. 
A pelyhes állu ifjak szíve megdob
bant, karjaikon megfeszültek az iz
mok, a szűk falak közül vágyódtak 
ki a tágas csatamezőre, odahívta, 
csalogatta, hajtotta őket a lelkesedés 
tüze s a hazaszeretet parancsa.

Hiába volt a pápaszemes, bölcs 
professzorok kérése, intelme, bizony 
üresen maradtak nemsokára az is
kolák padjai. És azután azoknak az 
öreg professzoroknak szíve dobogott 
legjobban az édes örömtől, mikor 
látták, hogy nem gyáva nyulfiakat, 
hanem hősöket neveltek, kik, mint 
a párduckölykök, rohantak bele az 
ellenség tömegébe s kacagva győz
tek s mosolyogva haltak meg.

Ki nem hallotta hirét a veres sip- 
kásoknak: a harmadik és kilencedik 
zászlóaljnak s az inci-finci honvéd- 
tüzéreknek ? A tizenöt éves kortól 
felfelé, fiatal diákgyerekek voltak ezek.

Játék volt nekik a hadakozás. 
Dalolva rontottak előre a legvéresebb
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szuronyrohamban, dudorászva sütö
gették el a bömbölő ágyukat s paj
kos hahotával tapsoltak, ha golyójuk 
jó helyre talált. Csata után meg
cirógatták, megcsókolták az ágyúnak 
forró csövét, apuská nak, bácsi kának 
s lelkem adtának nevezték azt.

*
Elült a harci zaj, elnémult az 

ágyuszó s félelmetes hallotti csend 
borult az előbb hangos terekre; az 
eltávozottak helye megint csak üre
sen maradt az iskolapadokban.

A honvédgyerekek jó része szé
pen elmaradozott Kápolnánál, Isaszeg- 
nél, Vacnál, Nagysarlónál Segesvár
nál és Piskinél és Isten tudja még 
hány helyen. Mosolyogva aludtak 
örök álomban a hant alatt, mely 
véres tetemüket takarta.

Sokat felöltöztettek abba az ellen
séges katonagunyába, melyre azelőtt 
olyan gyönyörtelten lövöldöztek s 
elvitték őket messze, idegen ország
ba ; apjuk anyjuk azt sem tudta él-e, 
hal-e kedves szülötte fiuk.

Voltak, kik hazajöttek a szülői 
házhoz s az édes anya egy darabig 
naponként meg-meg simogatta a 
félig hegedt sebhelyeket gyermeke 
homlokán. Mikor aztán ebből is elég 
volt, fogta magát a félig iskolázott 
fiatal ember s neki vágott valami 
életpályának, csak úgy a maga ere
jéből ; ösztöne, igyekezete, kitartása 
vezette, sarkalta s lett mindegyikből 
ember, ki megállotta helyét ott, hova 
erős akarata, vagy a jó szerencse vitte.

Majdnem valamennyi elterelődött 
az eleve választott élethivatástól. Ki 
ügyvédnek készült, lett belőle pap, 
kiből pap akart lenni, lett szinész, 
iskolamester, vagy falu jegyzője, a 
félig kész mérnökből, orvosból lett 
tanár, vagy iróember, költő és újság
szerkesztő.

£,s vált közülük nem egy híres
neves ember, a nemzet büszkesége, 
országos ügyek vezetője. Vált közü
lök jeles tudós, talentumos művész 
s ki szerényebb körbe került, ott is 
tiszteletnek s becsülésnek tárgyává 
lett. Az élet volt kemény iskolájuk, 
a sors szigorú tanítómesterük, ezért 
nevelődtek naggyá, mint az árbocfa 
mindig szilárdan állottak a válto
zások zivatarában.

Ismertem az öreg Vermes Gedeon 
tisztelendő urat, ki abban az időben 
szintén odahagyta az iskolát s elment 
véres kalászokat aratni a csatame
zőre. Pedig még csak egy éve volt 
hátra, hogy elvégezve szakmáját, ki

1912. február 25.

menjen falura valamelyik törődött 
aggastyán mellé káplánnak.

A zivataros idők őt is kizökken
tették megkezdett pályájából s egy 
ideig tétovázva kalandozott az élet 
rögös ösvényén.

ő  maga nem szeretett előhoza
kodni múltjával, élményeivel, pedig 
sok olyan eseményen vergődött ke
resztül, mik megkapóvá, jelentőssé 
és végzetessé teszik az ember életét.

Hogy a szerb csatározások idején 
öt társával együtt a szervianusok 
elfogták, egy csűrbe zárták s azt 
rájuk gyújtották s Damjanich katonái 
már félholtan mentették ki a tüz- 
halálból; hogy az isaszegi hídnál 
egész éjen át sebesülten feküdt a 
halottak garmadája alatt s másnap a 
halott-takaritök szabadították k i; hogy 
a debreceni csata rémülete után ezer 
halálveszedelem között átsurrant az 
oroszok hadvonalán s még jókor 
érkezett a világosi siralmas fegyver
lerakáshoz : mindé? szerinte szót sem 
érdemlő kicsiség volt.

Ha nagy néha egy-egy részletet 
felelevenített emlékeiből, mikor egész 
figyelemmel hallgatták megragadó 
előadását, hirtelen átcsapott más 
tárgyra, mintha megbánta volna, hogy 
ennyit is mondott és semmi kérésre, 
könyörgésre sem folytatta tovább s 
azzal tért k i: hátha nem is úgy volt, 
hátha csak káprázat volt, hátha ma
gam is csak úgy álmodtam mind
ezeket.

Hézagos élettörténetét úgy kellett 
összeszedegetni imitt-amott elejtett 
szavaiból.

Még születési helyét sem tudta 
bizonyosan senkisem. A nagy alföld 
síkjain, vagy bérces Erdély valame
lyik zúgában ringott-e bölcsője, vagy 
a Duna partja mentén játszotta-e el 
gyermekjátékait, az talány maradt az 
emberek előtt. Apjáról, anyjáról, test
vérről, rokonról senkisem tudott, úgy 
lehet ő maga setű.

De azt már mindenki tudta, hogyan 
pottyant oda abba a kis Balaton mel
léki eklézsiába, a hol ötven évnél to
vább hirdette az Úr igéjét, néhány 
évvel ezelőtt történt haláláig. .

A környéken úgy hívták: Tüzes 
Gedeon, e néven ismerte mindenki. 
Ez pedig úgy ragadt rá, hogy egyik 
pünkösdi beszédét ekképen kezdette: 
Tűz van! Tűz van I s mikor a szu- 
nyókálásukból felzavart hallgatók épen 
rohanni akartak kifelé, akkor tette 
hozzá megnyugtató hangon: Tűz
van a keblemben I
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Azóta rajta maradt a Tüzes név, 
maga is csak mosolygott rajta. De
hogy haragudott volna érte.

Az eklézsiához pedig ekkép jutott 
hozzá. A fegyverletétel után szélnek 
eresztették a hazának és szabadság
nak büszke hőseit; mint megalázott 
koldusok, piruló ábrázattal bandukol
tak tovább. Gedeon is egy darabig 
járatlan utakon, céltalanul bujdosott, 
mig Szentes tájékán összeakadt egy 
vándorszínész csapattal.

Lehet, hogy ők is csak álcázták e 
mesterségüket, hogy eltereljék ma
gukról a gyanút, a zaklatást, mert 
a csavargó, víg komédiásokkal nem 
igen törődtek a kutató csendőrök s 
a kémkedő fogdmegek. Hadd mó
kázzanak, hadd daloljanak, hadd 
nevettessék meg a korcsmák füstös 
szobáiban s az üres csűrökben össze
gyűlt népséget. Olyanok voltak ők, 
mint a mezők pacsirtái, ezeket sen- 
kisem fogja kalickába, csak csicse
regjenek szabadon a szántóvető em
ber gyönyörűségére. E szürke ruhás 
kis dalosok kinek is ártanának.

Gedeon felcsapott a színészek közé 
társnak, mint kenyeres pajtásuk kö
zöttük maradt, velük vándorolt, jó 
barát s vígcimbora lett örömben, bu- 

► bajban egyaránt.
Hová is ment volna ? Eddig is 

apátián, anyátlan árva volt, maga 
sem tudta igazi otthonát. Az iskolá
ban csak kegyelemkenyéren élt, ki
sebb korában kiszolgálta a nagyobb 
diákokat, nagyobb korában tanitotta 
a kisebbeket, a szünidőben pedig 
szupplikálva barangolt az országban 
s kéregette a könyörület alamizsnáját, 
hogy aztán megint könyvei mellé 
ülhessen.

Dacára a szinészkedés minden 
nyomorúságának, Ínségének, Gede
onnak tetszett e szabad, korlátlan 
élet. Senkinek sem szolgál, senkit 
sem süvegei meg ura gyanánt, senki- 
sem parancsolja neki: jösz t e ! Sen
kitől sem kér semmit, mert nem 
várhat; senkisem kér tőle valamit, 

r nem adhat. Ha pár garast keres,
víg napja van, ha éhezik akkor sem 
koldul; koplalva, korrogó gyomorral 
újra megkacagtatja közönségét, s 
utána van megint lakodalom.

S a vándorszínésznek akad mindig 
pártfogója, barátja, csak egy szív
telen ellensége van: a tél. Mikor ez 
beköszönt, szétszóródik a szinész- 
csapat, mindenki a maga kezére dol
gozik, vagy legfeljebb ketten, hár- 
man. így könnyebb az áttelelés. 

avaszra szépen összetalálkoznak s 
1 teljes megint a társaság.

Karácsony táján járt az idő, ke
gyetlen, dermesztő hideg urakodott, 
az élesen süvítő szélvihar hordta, ka
varta a metsző havat, a fergeteg a hó
fúvás ölnyimagasból torlaszokat emelt 
az utakon. Kint még a lehelet is meg
fagyott, istenkisértés volt ilyenkor 
útra kelni, vagy csak az egyik falu
ból a másikba is átmenni. Mindenki 
behúzódott a barátságos meleg va- 
cokba s onnan belülről nézte a ha
ragos vihar tombolását.

Szerencséjére, Gedeon még idejé
ben bejutott a Balaton-parti kis fa
luba, jószívű emberek szíves vendég
látásába ; mert bizony abban az időben 
még nagyobb helyen sem igen volt 
vendégfogadó; az országutak mentén 
mértföldnyi távolságra állott egy-egy 
ütött kopott csárda: szegény legények 
tanyája, csavargók menedéke, vásá
rosnép pihenő helye. A szinésznép 
kerülte a csárdát, a nemesi kúriá
kon, papnál, tanítónál, gazdatiszteknél 
szállásolta be magát. Az eklézsia 
épen pap nélkül volt s az üres pa
rókián vonta meg magát Gedeon.

Karácsonyra egész sereg ünnep 
következett. Mendikánsra, legátusra 
hiába vártak, ilyen ítéletidőben ki 
eresztené őket útra, pedig hát az 
Isten igéjét mégis valahogy csak 
hallgatni kellene e szent napokban. 
Gedeon ajánlkozott, hogy elvégzi ő 
az ünnepi igék hirdetését. Ért ő ehhez 
is, tanulta is, gyakorolta is ezt nem 
egyszer.

Az atyafiak nem sokat tanakodtak. 
Másnap szépen beharangoztak a ka
rácsonyi istentiszteletre s Gedeon a 
szószéken szivetmegindító módon 
beszélt a Megváltó születéséről, a 
betlehemi pásztorokról, a mennyei 
seregek dicsénekéről s az áhitatos 
gyülekezet buzgósággal és az ellá- 
gyulás könnyei között hallgatta az 
épületes szép beszédet.

Ugyanígy délután is.
De már ekkor egy népes küldöttség 

várt rá a templomajtóban s meg
kérték, hogy valamiképen el ne men
jen, mert még a holnapi napon is 
kívánnák hallani. Kurátor uram pedig 
gondoskodott róla, hogy szerény 
házánál a vacsoráról el ne maradjon.

Gedeont nagyon megszerették, nem 
is eresztették el, ott marasztották, 
papjuknak választották.

Nem is bánták meg sohasem.
Hálás volt ő is, nem felejtette el 

emez egyszerű emberek jótéteményét. 
Mindvégig közöttük maradt, pedig 
sokszor hívták három akkora fizetésre, 
nagy előkelő eklézsiákba, úri nép 
közé. Nem ment el, inkább élt szűkös

kenyéren, gólyafészkes, nádfedelü 
házikóban, békeszertő kicsiny nyája 
között.

A fülemüle, a rigó is jobban sze
reti az erdők csalítját, mint az úri 
parkok gondozott bokrait.

Régi jó öregek, milyen szerények, 
becsületesek, önfeláldozók voltatok 
a közjóért. Kolduló diákok, kóborgó 
színészek, vitéz honvédek, éhező is
kolamesterek, fakult köntösű prédi
kátorok. hogy megmosolyogják ma 
rajongó telketek ábrándozását, pedig 
ti is nagyban hozzájárultatok, hogy 
él magyar s áll Buda még.

Nevetek nem került a csatázó 
hősöké mellé a történelem lapjára, 
de azért tettetek sugára átragyog 
időn, enyészeten.

143.

És győzött az —  igazság.*)
Németből fordította : Kiss Béla.

Zöldülő lugasában ült a gazdag, 
kinek az élet minden kényelme ren
delkezésére állott. Minden óhaja-vá- 
gya beteljesült, kitűnő egészségnek 
örvendett; utolsó falatja jobban esett 
az elsőnél. Épen pipáját tömögette, 
kedélyesen szürtyölgetve közbe-közbe 
párolgó reggeli kávéját, midőn egy
szerre kopogtatást hall ajtaján.

„Szabad“.
Egy szegényes kinézésű, de tisztán 

öltözött úriember lépett be a szobába. 
Egy nagyobb csomag könyvet szorít- 
gatott hóna alatt.

„Mit akar“ ? — kiáltott feléje mér
gesen a gazdag.

„Isten igéjét árulom uram, a szent 
Bibliát, amely könyv oly sok szenve
dőnek volt már vigasztalója.“

„Ej 1 ostobaság I — kiált fel a gaz
dag — micsoda vigasztaló az? No 
hát tudja meg, hogy nekem semmi
féle vigasztalásra nincs szükségem. 
Hagyjon el, adja a maga buta áruját 
annak, akinek akarja, nekem nem 
kell. Hál’ Istennek megvan még az 
öt érzékem ; amiről ezekkel meggyő
ződöm — azt elhiszem — a többit 
nem. Tudja meg, hogy a „hit“-szó 
az én szótáromban nem létezik.

Valóban uram ? — kérdé meg- 
ütődve a könyvárus.

Hm I ön azt hiszi, hogy tréfálko
zom. Nem! Vegye tudomásul, hogy 
én az öt érzékemnek hívője vagyok.

Tehát mégis csak hivő ön uram.
Igen, hivő vagyok, de csak annak

*) Részlet a fordítónak Ruprecht: „Was 
ist Wahrheit“ című fordítás alatt levő mun
kájából.
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és azt hiszem, amiről ez öt érzékem
mel biztosan meggyőződhetem.

De hogy tudhat ön érzékeinek biz
tosan hinni ? Ki kezeskedik önnek 
arról, hogy szeme, füle, orra soha 
meg nem csalják ? Mily gyakran meg
csalja pl. a szem az embert. És ha 
egy érzék tévedhet, miért ne téved
hetne mind az öt ? A dolog uram nem 
oly egyszerű, mint ön gondolja. Be kell 
vallania tehát, hogy a „hit“-szó igenis 
létezik szótárában, ha mindjárt ön 
nem is akarja.

Hát hiszen igaz, hogy ily értelem
ben én is hiszek, de csak bizonyos 
határig, addig amig az öt érzékem azt 
megengedi.

Hát mit tesz azzal a világgal, mely 
az ön öt érzékén kívül esik ? kérdi 
tovább a könyvárus.

Azzal a világgal én nem sokat 
törődöm — felelt a gazdag. — Ami 
abba a világba tartozik — abból 
semmit sem hiszek.

— Ugyan, ugyan ? Engedje meg, 
hogy ez állítását egyenesen kétségbe 
vonjam.

— Talán csak nem tételezi fel ró
lam, hogy hazudok.

— Oh azt nem, csak én az ellen
kezőjét teszem annak, amit ön állít.

— Na hát akkor elég műveletlen 
fráter. . .

— Szabad kérdenem uraságodat, 
mi a címe annak a könyvnek, amit 
olvas — veti fel hirtelen e kérdést a 
könyvárus, mitsem törődve a gazdag 
durva sértésével.

önnek az úgyis közömbös. De ha 
tudni akarja: „Nagy Frigyes élete“
— teleli a gazdag. Ezt a könyvet 
olvasná csak el — folytatá lelkesedve. 
Tudom Isten, megváltoznék gondol
kozás módja. Milyen okos ember volt 
ez a Nagy Frigyes 1 Hát még Vol
taire ? Mennyire gyűlölték ezek az ilyen 
szenteskedő dolgokat!

Elhiszem, de engedje meg, hogy 
kétségbe vonjam azon állítását, hogy 
Nagy Frigyes és Voltaire éltek!

Szent Isten! hogy beszélhet ilyen 
ostobaságot, csapta össze a kezét a 
gazdag. Na, igazán azt hittem, hogy 
ön művelt ember létére csak tud annyit 
a történelemből, hogy ezek életét 
kétségbe nem vonja. Hát bolond ön ? 
Hát az egész porosz és francia tör
ténetet semmibe sem veszi ? Tudja 
meg, veti oda nagy önérzettel, én is 
született porosz vagyok s az ilyen 
állítás — mint a minőt tett az elébb
— sérti az én hazafiságomat.

örvendek — szólt a könyvárus
mélyen meghajtva magát — de en
gedje meg, hogy ebben is kételkedjem.

Sértődve emelkedett fel a gazdag 
pamlagáról. — Takarodjék. Elég volt 
a fecsegéséből. Tudja meg, hogy én 
egy nyugalmazott titkos tanácsos 
vagyok. Menjen.

Bocsánatot kérek Uram — szól a 
könyvárus — de mivel bizonyíthatná 
be nekem mindazt, amiről az elébb 
beszélt ? A keresztlevelét hozza elő ? De 
hiszen az téves lehet. Azok az adatok, 
melyek az anyakönyvbe, vagy a ne
mesi címtárban vannak feljegyezve 
megbízhatatlanok lehetnek.

— Hát ön nem hisz nekem, ön 
nem bízik a szavamban ?

Én igenis bízom s hiszek is önnek. 
Nekem ezek a dolgok nem okoznak nagy 
bajt, de nézze Uram, ön az elébb azt 
mondá, hogy csak az öt érzékének a hí
vője s ami ezen kívül van, az számára 
nem létezik ; — mondja hát meg, látta 
saját születését, látta-e Nagy Frigyest 
és Voltairt, látta hogy saját maga 
hogyan és kitől született, füleivel 
hallotta, kezeivel megtapasztalta azo
kat az előbb említett nagy embereket? 
Lám és mégis igazaknak tartja az ő 
létezésüket, mert elhiszi mindazt, a 
mit olvas abból a könyvből, igen ön 
hisz tehát abban a világban is, mely 
saját öt érzékén kivül esik.

Hohó — kiált fel a gazdag. Ez 
egészen más 1 Hiszen ha én igy érte
ném állításomat, akkor számomra 
saját múltam se létezne.

Ha saját álláspontjáról következetes 
akar maradni önmagához — akkor 
nem is! De tovább megyek s azt 
állítom ha alaptételénél megmarad, 
úgy az ön számára sem a társaság, 
sem a család, sem barátsáq sem keres
kedés, sem élet nem létezik, mert ezek 
mind a hűségen és a hiten alapsza
nak s ha többet nem akarnánk hinni 
— gondolja csak meg, mi lenne a 
világból? Látja, mind ezzel csak azt 
akartam bebizonyítani, hogy ön igen 
tisztelt Uram nem csak az öt érzé
kének a hívője, hanem igenis azt 
is hiszi, ami öt érzékén túl esik. És 
hinnie is kell, ha a világban élni akar. 
Ha pedig igy áll a dolog, miért gyű
löli akkor a „hívőket,“ mikor ön sem 
tud egyebet, mint minden nap és 
minden órában „hinni és csak hinni.“

— „No, de az mégis más“ — 
mondja a gazdag hosszab gondol
kozás után. Amit én hiszek az egy
általában nem a vallásra vonatkozik, 
hanem az egész természetes dolgokra.

— Mindegy! De hát miért hisz 
a mindennapi, természetes életben és 
a vallás körében miért nem akar 
tudni egyáltalán a hitről? Hát nem 
létezik-e minden emberben épugy az

ösztön az örök isteni iránt, mint akár 
az evés és ivás ösztöne ? A mily 
bizonyos, hogy megvan az ösztön, ép 
oly bizonyos, hogy létezik az a tárgy 
is, mellyel ez ösztön kielégíthető. Éhe
sek vagyunk ? Bizonyos, hogy van 
valami és létezik az, amivel az éhség 
kielégíthető.

— Az nem tagadható, hogy van 
valami ösztön minden emberben az 
isteni, magasabb dolgok iránt — szól 
a gazdag — de senki sem tudja bi
zonyosan, hogy mi az az isteni, mi 
az a magasabb valami? Talán Isten
nek nevezik, dehogy ki ő — senki 
sem tudja. Mindenki úgy képzeli őt 
el, amint tudja, bírja. Amit pedig a 
biblia mond — az mind mese.

De miért lennének a bibliai tanítá
sok mesék ? Ha ön egy Nagy Frigyes 
életirójának hisz, miért nem hisz 
például egy Máté, János, avagy Lu
kács tudósításának ?

Az. egyszerű — feleli a gazdag. 
Én csak hitelképes szem és füllanuk 
írásaiban hiszek. Azok az Írások pe
dig, melyekre ön hivatkozik minden 
hitelességet nélkülöző koholmányok. 
Máté, János, Lukács, még ha ők is 
írták volna ezeket a könyveket, úgy 
sem lehettek szem és fültanuk, mert 
ők semmiesetre sem voltak Jézus 
tanítványai. Strausz és Baur tudósok 
bebizonyították, hogy az összes evan- 
géliomok nem azoktól származtak, 
kiknek nevét homlokukon viselik 
e könyvek. Ezeket az apostoli kor 
után nagy későre szerkesztették össze 
valami csalók, miért is az abban fog
laltak jórészt mesék és legendák. Csak 
el akarták hitetni azt, hogy ez evan
géliumokat Jézus tanítványai írták.

Hogyan? Hátha én is bebizonyítom, 
hogy Strausz maga is hazudott, ki 
mindent elferdített, hátha napnál vilá
gosabban bebizonyítom, hogy ez iratod 
tényleg Jézus korabeli szem- és fül
tanuktól származtak.

Lehetetlen 1
De úgy van — erősíté a biblia

árus. Strausz állításait már régen meg
cáfolták a tudományos világban; té
teleit annyira meggyöngitettók, hogy 
ő maga beismerte, hogy „Jézus élete“ 
című munkája egész tekintélyét tönkre
tette. Ellenben a bibliai őskor legki
tűnőbb ismerője, a világhírű Tischen- 
dorff Lipcsében megcáfolhatatlanul 
bebizonyította, hogy a 100-ik év 
körül már az ujtestamentomi iratok 
főbb gyűjteményei készen voltak és 
a legkiválóbb tudósok bebizonyították, 
hogy ezek az ev. tudósítások valódiak 
és hitelesek. Természetes, ha ön min
dig csak Strausz munkáit olvasgatja,
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melyeket a féltudósok annyit emle
getnek, jóllehet hogy ő maga is azon 
állításait: hogy csoda nincs s az evan
géliumok nem valódiak — már meg
cáfolta, így természetesen más meg
győződésre soha sem jut, de olvassa 
el mint igazságos és becsületes em
ber legalább egyszer azt is, a mit 
az ellenfél állít, olvasson valamit pl. 
egy Tischendorfftól, úgy bizonyára 
be fogja csakhamar látni ön azt, hogy 
eddig az orránál fogva vezettetett. 
Ismétlem, hallgassa meg ebben a kér
désben mind a két félt — ha igaz
ságos ítéletet akar.

A gazdag szemmelláthatólag sarok
ba volt szorítva.

Még egy utolsó ellenvetést meg
próbált.

„Eltekintve mindentől, — szólott 
— ezek az evangéliumok azért sem 
lehetnek hitelesek, mert telve vannak 
csodákkal.

De miért ne lehetnének a csodák 
igazak ? — veté ellen a könyvárus. 
Egy órás az ő óráját nem igazgat
hatja úgy, a mint akarja, hogy az 
óra megálljon avagy gyorsabban vagy 
lassabban járjon. Nem viheti az ára 
mutatóját egy perc alatt körül, avagy 
tizenkét órával vissza anélkül, hogy 
ezáltal az óra szerkezetét összeronta
ná? Mért ne tehetné ugyanazt meg 
a legfőbb lény: Isten, az ő művével: 
a nagy világ órájával, mit megtehet 
egy szegény órás ? Hisz. ha ezt nem 
tehetné meg, úgy nem lehetne a ter
mészetnek Ura, hanem szolgája, úgy 
nem lehetne valóban: Isten! És ha 
az elbukott világ iránti szeretete ösz
tönzi őt benyúlni a világ elromlott 
szerkezetébe s azt úgy igazítani, a 
mint szükséges, hogy minden újra 
rendbehozassék — van azon valami 
megbotránkozni való ? Hát a termé
szet könyvéből nem olvasunk-e egy 
olyan csodáról, melyek csak azért 
nem tűnnek fel nekünk különösnek, 
mert naponként látjuk. Melyik nagyobb 
csoda : Egy Lázárt a sírból feltámasz
tani, vagy egy elvetett virágmagból 
színpompás virágot sarjasztani ned
vesség és melegség által ? Melyik na
gyobb csoda: az-e, hogy a láthatat
lan Isten az egész földi világot át
hatja és kormányozza, avagy az, hogy 
a lélek, mely szintén láthatatlan, a 
testbe van zárva s ezt mégis kormá
nyozza ?

Mi megfoghatatlanabb ? Az-e, hogy 
Krisztus a mennybe ment, avagy, hogy 
a nehéz égi testek megszabott pályá
ikon összeütközés nélkül vándorol
hatnak az űrben ? ön bizonyára azt 
fogja erre mondani: Igen, ez utóbbiak

természeti törvények. De kérdem 
viszont: honnan tudja azt, hogy a 
láthatatlan világban nem létezhetnek 
olgan törvények, miket a látható világ
ban egyetlen ember sem érthet meg! 
Nézze csak: Az is egy természeti 
törvény hogy a viz folyékony. Ha 
most hideg sohse lenne, úgy ön azt 
hinné, hogy az a víz sohasem lehet 
tömör és olyan kemény, hogy még 
egy szekér is átmehet rajta. Gúnyo
lódnék, ki ezt mondaná! És lássa, mégis 
lehetséges ez az állítás abban az 
esetben, ha a hideg túl nagy. Igen. 
A hideg is egy törvényen alapszik. 
Ha ez a hideg a vízbe jut, akkor a 
viz másik törvényszerűségének enged
nie kell — kemény lesz, mert ekkor 
a hideg törvénye uralkodik egyedül. 
Ha tehát az isteni erők és törvények 
az Ur akarata által behatnak e földi 
világba, akkor ezeknek is van erejük 
és hatalmuk uralkodni a többi tör
vények felett, mely utóbbiaknak ez 
esetben engedelmeskedniük kell

A gazdag már csendben hallgatta 
e szavakat. Nem tudott erre mit fe
lelni. De még nem volt teljesen meg
győzve. Még volt egy utolsó érve. 
És szólt: Igaz, hogy ha én más tudó
soknak hiszek, nincsenek elég okaim 
arra, hogy a bibliai tudósításoknak is ne 
higyjek. De mégis van valami különb
ség. . .  Hogy egy Nagy Frigyes, egy 
Luther élt, az szükségképeniség, sőt 
még tudósítások nélkül is hinnem 
kellene az ő létezésükbe, hiszen ho
gyan fejlődhetett volna ki a porosz 
államiság, hogyan jöttek volna létre 
a protestáns egyházak, ha ezek az 
említett nagy történeti alakok nem 
léteztek volna? Csak nagy okok szül
nek nagy okozatokat, eredményeket s 
igy még akkor is el kellene fogad
nom az ő létezésüket, ha történeti 
könyvek, tudósítások egyáltalán nem 
maradtak volna fel róluk. — A gaz
dag diadalmasan tekintett a könyv
árusra, mint akit okoskodásával tel
jesen legyőzött volna. Ámde ez sem 
engedte magát zavarba hozni. Szinte 
kárörvendően nevetett fel s szólt: 

.Uram I tudja, hogy ön saját ma
gát ejtette csapdába, saját szavaival 
verte agyon önmagát. Hiszen nézze 
csak, volt-e a világon nagyobb okozat, 
nagyobb eredmény, mint a keresztyén- 
ség és a keresztyén egyház? Nem ez 
alakította át az egész világot? Hon
nan tehát a keresztyénség, a keresz
tyén egyház, mely kard nélkül hódí
totta meg az egész világot ? Mit gon
dol, ha Jézus nem élt volna, ha ő 
nem lett volna az, a kinek hisszük, 
ha nem lett volna az Isten fia, ez

a keresztyénség és egyház meghó
díthatta volna a művelt világot? Ha 
a róla szóló tudósítások: mesék,
akkor mese Jézus élete, mese az 
egész keresztyén egyház, mese az 
is, a mit látunk, érzünk és tapasz
talunk az egyházban. Az az óriási 
épület, melyet egyháznak nevezünk, 
egy emberen nem is épülhetett fel. 
Krisztusnak, kitől az egyház léteiét 
nyerte egy emberfeletti, mindeneket 
legyőző személyiségnek : Istennek kel
lett lennie. Igen, az eredményből, a 
hatásból Ítélhetni meg az okot. És a 
ki a Jézusnak és igéjének hatását 
sok ezer szívben látta, aki szemlél
hette a szükségben és a halálban ez 
ige hatását, hogy miként nyújtott az 
békét és vigasztalást, míg azok, kik 
ez igét nélkülözték ugyan ily körül
mények között, kínlódtak, jajgattak 
és fogat csikorgattak, ki szívében csak 
egyszer is megtapasztalta, hogy minő 
életerő sugárzik ki abból a Krisztus
ból, kihez széttört szívvel imádkozva 
közeledik a kétségbeesett lélek, az 
érzi, tudja, hogy az a Jézus nem le
het más, mint Isten, kinek istenségét 
legszebben hirdeti az az egyház, mely 
diadalmasan vonul át a nemzetek 
élettörténetén mindenütt békességet, 
uj életet teremtve azok körében, kik 
az igének átadják magukat.“

Némán hallgatta ez utolsó szava
kat a gazdag. Szótlan nyúlt a könyv
árus bibliája u tán; jobbkezével meg
szorítva forrón a könyvárus jobbját. 
„Az Isten áldja meg! Ön engem gon
dolkodóba ejtett. Belátom, az ember 
hit nélkül nem élhet. Ezután olvas
gatni fogok a másik részről is.“

„És komolyan imádkozni is az Is
ten szent leikéért“ — tette hozzá a 
bibliaárus.

Vájjon így fogsz-e te is tenni — 
kedves olvasóm ? ?

A Magyar Evangéliomi K eresztyén  
D iák-szövetség III. téli gyűlése.
Február hó első napjaiban gyűltek 

össze a fővárosban az ország minden 
részéről összesereglett komoly gon- 
dolkozású protestáns diákok, hogy 
az ev. egyház Üllői úti imatermében 
hiterősítő gyűléseiket megkezdjék.

Az emberi életben felmerülő nagy 
kérdések, amelyek nem a máról-hol
napra való élés biztosítására, hanem 
a lelki élet fenntartására vonatkoznak, 
ezen kérdések égető szüksége hozta 
össze a konferencia tagjait.

Hogyan biztosíthatjuk az evangé-
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liom fennmaradását, hogyan állhat meg 
a keresztyénség a minden oldalról 
fenyegető nagyságban rárohanó ellen
séges áramlatok közepette; beleillik-e 
a mai kor minden tekintetben fejlett 
kultúrájába, szolgálja-e napjainkban 
is az ember nemesedését, előrehala
dását, szükség van-e rá egyáltalában.

Ilyen és ehez hasonló kérdések 
foglalkoztatták az ország minden 
részéről összegyűlt, különböző szakon 
levő mintegy loO főiskolai diákot, 
jogászt, theologust tanárjelöltet, orvos- 
tanhallgatót, technikust, tanítót.

Az előadók theológiai tanáraink, 
lelkészeink s más tudományos pályán 
levő emberek soraiból kerültek ki. Csak 
néhány nevet említünk fel: Raffay S. 
bpesti ev. lelkész, dr. Szabó Aladár 
bpesti ref. lelkész, Pongrácz József 
Báró Podmaniczky L., Papp István 
theol. tanárok, Victor János diák- 
szövetség titkára, Takaró Géza kőbá
nyai lelkész.

Különböző oldalról és mégis egy
behangzóan mutatták ki. hogy a kér.

világnézet nem túlhaladott állás
pont, hogy a golgota keresztje az 
egyedüli hely, ahol a békesség után 
szomjuhozó, de azt máshol meg nem 
találó emberiség megpihenhet.

Az evangéliom megáll napjainkban 
is, ég, föld elmúljanak bár. De nekünk 
keli ehez minden erőnkkel hozzá
járulunk.

Istenországa erős csak akkor lesz, 
ha minden polgára hűen teljesíti a 
maga feladatát. Az a lelkész a hívei 
közt, a tanár tanitványai sorában, az 
az orvos a beteg ágynál s a többiek 
is mind a maguk munkaterén.

Egyik szónok hangsúlyozta: az 
előttünk fekvő s megoldásra váró 
nagy problémák, feladatok legnagyob
bika mi magunk vagyunk. Ha a 
magunk életét megoldottuk azáltal, 
hogy oda vittük azt Jézushoz, fele
barátainknak, a társadalomnak, az 
egész emberiségnek nagy kérdéseit 
közelvittük a megoldáshoz. A mi 
életünkben van az a csomó, amelyet

ha fel tudunk bontani, megoldunk 
vele minden égető kérdést.

Csak az volna a kívánatos, hogy 
minél nagyobb érdeklődés, részvét, 
támogatás könnyítené ennek a rend
kívül fontos mozgalomnak az ügyét. 
Külföldön, amint arról a múlt számok 
egyikében megjelent liverpooli gyűlés 
leírása bizonyságot tesz, anyagi s 
szellemi támogatás egyaránt elősegíti 
az ügy haladását.

Ott kinn megértik az idők jeleit I

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajiéitól.
Február 25. vasárnap, Jak. 4, 17.

„ 26. hétfő, Ezsajás 49, 3.
„ 27. kedd, Lukács 19, 26.
„ 28. szerda, Ján. 6, 48.
„ 29. csütörtök, 2. korinth. 1. 12. 7.

Március 1. péntek, Matti. 5, 8.
„ 2. szombat, Jeremiás 23, 28—29.

Az egyház köréből.
Egy pusztuló gyülekezet. A közel 

hetekben a resicabányai gyülekezet 
immár másodszor küldte szét gyűjtő
íveit. Mintha csak a viharzó tengeren 
ostromolt gyönge ember halálkíáltása j 
ütné meg lelkünket. Nyolc esztendeig 
lelkipásztor nélkül volt, mert szegény
sége miatt nem kapott lelkészt. Ez
alatt iskolája is tönkre ment, úgy 
hogy azt is bezárták. Lelkészlaka j 
düledezőbe van, úgy hogy valószínű- j 
leg hamarosan azt is le kell rombolni. 
Mi lesz akkor ezzel a szegény pusz
tuló gyülekezettel ?. . .  Saját hívei 
majdnem hónaponként változnak, úgy 
hogy nincsen meg az az állandó tar
tózkodás, mely külön áldozatkészségre 
sarkalná az egyébként is súlyos adó
teherrel megrakott gyülekezeti tago
kat. Itt valóban a távolban békén ; 
éldegélő evangélikus híveknek kellene j 
megmozdulniok s filléreikkel segítségül j 
kellene sietniük. Talán a jó Isten 
megérinti saját véreink lelkét. — Ado
mányok Szende Nándor lelkész címére ! 
küldendők Resicabányára.

Alapítványok, özv. Karsay Imréné 
úrnő Beledből, korán elhalálozott fe- |

ledhetetlen férje: Karsay Imre volt 
szilsárkányi lelkész emlékét megörökí
tendő, Szilsárkány egyházközségben 
a következő alapítványokat tette örök 
alapul: Szilsárkány anyaegyházközség 
részére 400 koronát, Sopronnémeti 
leányegyházközség részére 200 koro
nát, Pásztori fiókgyülekezet részére 
100 koronát, mely összegeknek ka
matai a gyülekezetek szabad rendel
kezésére állanak. 300 koronát tett 
le alapul a szilsárkányi, 200 koronát 
a sopronnémeti-i ev. nőegyleteknél, 
úgy hogy ezen összegek kamatjai 
évenként szegénysorsu gyermekek 
felruházására fordittassék.

Az Isten áldása legyen a kegyes 
adományozón és családján, valamint 
nagylelkű adományán. Akinek pedig 
emlékére adatott, legyen áldott em
lékezete.

Nemes cselekedet. Evangélikus egy
házunk iránti szerefetüknek, tiszte- 
leiüknek szép tanujelét adták Szent- 
goithárdon Friedrich Ferenc gyáros 
és felesége. Jóllehet rom. kath. vallá- 
suak, mindazonáltal ez őket nem 
akadályozta meg abban, hogy szivük 
szerint jót cselekedjenek. Ugyanis 
tiszteletük jeléül a Szentgotthárdon

épülő ev. templom részére egy valóban 
művészi kivitelű styl-szerü keresztelő 
kőnek általuk leendő beszerzését kész
séggel lelajánlották a gyülekezetnek.

Valóban nemes cselekedet, melyért 
az Isten áldása nem marad el.

Felsöszakony. A felsőszakonyi (Sop
ron megye) gyülekezet a közel múlt
ban tartotta rendes évi számadógyü- 
lését. Az előterjesztett adatok erős 
bizonyságai az élő hitbuzgóságnak 
és öntudatos fejlődésnek. A gyüleke
zet bevétele és kiadása 5148 korona 
57 fillér volt. Alapítványainak összege 
2461 kor. 90 fillér. Ez évben alapít
ványt tettek: Szabó Lajos és felesége 
Szabó Julia templomalapra 200 kor., 
özv. Hasza Istvánná villám által súj
tott ura és kocsi által elgázolt gyer
meke emlékére a templomalapra 100 
kor., néh. Rupprecht Kálmán iskola 
alapra 100 kor. jótékony célokra adott 
a gyülekezet 241 kor. 11 fillért. — 
Elhatározta a gyülekezet, hogy az új 
énekeskönyvet veszi használatba, vala
mint, hogy a templomi perselyezést 
megszünteti. A prot. sajtóalapra 10 
koronát szavazott meg a közgyűlés.

Bakonytamási. A bakonytamási-i 
ág. hitv. evang. egyházközség folyó
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évi február 11-én tartotta rendes, 
évi, számadó közgyűlését Tatay Lajos 
lelkész és Fadgyas Gyula másod
felügyelő elnöklete mellett. A nagy 
számban megjelent hivek örömmel 
vették tudomásul, hogy a pénztári 
maradvány — 257 K tőkésítésen 
kívül — 999 K 19 fillér volt. Ebből 
az összegből a gyülekezet újra feded 
templomát. Az elmúlt évben Istenben 
boldogult Horváth Sándor 2000 ko
ronás alapítványt tett. Özv. Németh 
Sándorné született Paszkoncza Erzsé
bet férje emlékére 200 kor. és özv. 
Csuka Sándorné született Varga 
Terézia korán elhunyt férje emlékére 
100 korona alapítványt tettek. Ezen
kívül többen 30, 20 és 10 koronás 
adományokkal keresték fel az Ur 
oltárát.

Gecse. A gecsei ev. gyülekezet a 
közel múltban tartotta meg számadó 
közgyűlését. Bevétele 3204 kor. 81 
«11., kiadása 2641 kor. 86 fill., a 
pénztár maradványa 562 kor. 95 fill. 
volt. Perselypénzből 151 kor. 43 fill., 
önkéntes adományokból pedig 228 
kor. 50 fill. folyt be. A gyülekezet 
fentartási tőkéje 2511 kor. A köz
gyűlés egyhangúlag kimondta, hogy 
az uj énekeskönyvet, mely a hét
köznapi reggeli istentiszteleteknél már 
ádventtől fogva használatban van, 
pünkösdtől fogva általánosan hasz
nálatba hozza.

Ugyanaznap vallásos estélyt tartott a 
gyülekezet az iskolateremben, melyet 
a hivek zsúfolásig megtöltöttek. Az 
iskolásgyermekek Bárdosi Aladár 
tanító vezetése mellett szabatosan 
előadott egyházi énekekkel, Szokodi 
Lina és Bendes Lajos pedig szaval
ataikkal keltettek megfelelő hangu
latot Nagy Kálmán lelkész ily cimü 
felolvasásához: „A házi istentisztelet 
fontossága és jelentősége a családi 
életben.“ A felolvasás után Gáncs 
Lina, Tóth Lidia, Kalmár Anna és 
Pap Gyula szavaltak még vallásos 
tartalmú költeményeket. Az estély az 
iskolás gyermekek „Az éj im érkezik* 
kezdetű estvéli énekével ért véget. 
Este a nőegylet táncmulatságot ren
dezett, mely 33 kor.-t hozott jótékony 
célra. Ezen összeggel a nőegylet 
vagyona 666 koronára emelkedett.

Vallásos estély. Az őrimagyarósdi 
gyülekezet (Vas-megye) kebelében 
az egész téli időszakban vallásos 
felolvasásokat tartottak Rónay B. Gyula 
lelkész, Asbóth József és Bögöthy 
László tanítók. A felolvasásokat 
állandón nagy közönség hallgatta.

Lelkészválasztás. A lébenyi (Mo
son-megye) gyülekezet megüresedett

lelkészi állására egyhangúlag Szalay 
László bokodi lelkészt hívta meg. — 
A magyarszombathelyi (Veszprém m.) 
gyülekezet pedig Szabó Ferenc hely. 
lelkészt választotta meg lelkészének. 
A jó Isten tegye áldotta az uj lelki- 
pásztorok működését!

Gyülekezeti dalárda hangversenye. 
A felsőszakonyi (Sopron m.) gyüle
kezeti dalárda fényesen sikerült mu
latságot rendezett, melyen a dalárda 
énekszámokkal, Pauer István és Boros 
János pedig szavalatokkal működtek 
közre. Az anyagilag- és erkölcsileg 
is fényesen sikerült hangverseny 74 
kor.-val 293 kor. 14 fillérre emelte 
az egyesület vagyonát.

Ez alkalommal felülfizettek: Kiss 
Géza körjegyző 2 K, Hehler Adolf 
4 K, Guzmits Ferenc 3 K, Pfeiffer 
Samu 2 K, Schvarzmann Keresztély 
1 K, Németh János 1 K, özv. Hor
váth Jánosné P20 K, Baráth Lajos 
1 K, Hidegh Samu 1 K, Tóth Kál
mán 2 K, Németh Sándor, Bögöth 
Ferenc, Borossay János 60—60 fill., 
Szabó Lajos 30 fill.

Itthonról.

A király. Újabb tervek szerint a 
király csak husvét után megy Buda
pestre és Gödöllőre, azután több heti 
tartózkodásra a lainzi Hermes-villába 
utazik s onnan nyári tartózkodásra 
Ischlbe megy.

Négy napja nem evett. A múlt 
héten Budapesten egy rendőr esz
méletlen állapotban talált egy fiatal
embert. Bekísérte a kapitányságra, 
a hol mindjárt eszméletre tért, el
mondta, hogy Tauer András a neve, 
tizenkilenc éves, háziszolga, állás 
nélkül van s már negyed napja, 
hogy nem evett. Nem érezzük-e az 
ilyen hírnek vádoló voltát ? Hol van 
az a sok jótékony egyesületünk, ha 
a szemérmes szegény az éhhalállal 
küzd ? Hol van a jóérzés, ha a nagy 
város gazdag emberei közt erőtlenül 
roskad össze egy szegény szeren
csétlen ?

Uj takarmányfajta. A takarmány- 
nemüekben mutatkozó gyakori hiány 
a mi állattenyésztésünket is válság
gal szokta időnként fenyegetni. Nem 
lehet tehát közönyös mezőgazdáinkra 
az a kísérletezés, a mit Mármaros- 
szigeten végeznek egy újfajta takar
mánynövénnyel. Ezt a növényt hazá
jában, Eszakamerikában egyszerűen 
Salsifis-nek nevezik. Olyanféle, mint 
ami csicsókánk, csakhogy sokkal becse
sebb, mert a 2—3 méterré megnövő

szára és levélzete minden háziállat
nak kitűnő takarmányt nyújt, gumója 
pedig nemcsak háziállatoknak takar
mányozására, de mint ízletes főzelék, 
emberi táplálkozásra is használható. 
Zöldtakarmány termése a talaj és meg- 
mivelés jósága szerint hektáronkint 
10.000—30X00 kilogram és minden 
egyes bokorban 70—100 gumót ter
mel. A hol egyszer megtelepedett, 
nem kell újból vetni, hanem ép úgy, 
mint a csicsóka, a földben maradó 
gyökérdarabkákból újból felujul. Ta
lajban, éghajlatban nem válogatós, 
szárazság, nedvesség, fagy nem árt 
neki. A növénytermelők szerint a 
burgonya szerepét is ez a növény 
veszi majd át. Jó lenne, ha kísérlete
zésre hozatnának ennek a növénynek 
gumójából mezőgazdáink között.

Az ország dolgáról.

A képviselőház múlt heti üléseit 
két nagy beszéd tette érdekessé. 
Apponyi, mint annak idején megírtuk. 
— megállapította azokat a nemzeti 
követeléseket, melyek ellenében a 
véderőjavaslatot megszavazzák. Erre 
a beszédre felelt azután Héderváry 
miniszterelnök. A beszéd egyáltalában 
nem elégítette ki és nem nyugtatta 
meg az ellenzéket. A lelkekben élő 
aggodalomnak Apponyi Albert adott 
kifejezést, kinek a miniszterelnök azon
nal felelt. Azt mondta, hogy a katonai 
követelések nagy részét teljesítik, a 
választójogi törvényjavaslatot pedig 
záros idő mellett beterjesztik.

A békekilátások. Andrássy Gyula 
gróf dacára a nehéz helyzetnek, még 
mindig a béke érdekében dolgozik és 
reméli, hogy sikerül azt megteremteni. 
De azért olyan hírek is keltek szárnyra, 
hogy a képviselőházat feloszlatják és 
hamarosan új választás lesz.

A nagyvilágból.

Kína köztársaság. A szeptember
től fogva megnyilatkozó forradalom 
végre győzött s a kínai uralkodóház 
beleegyezett a köztársaság kimon
dásába. Szunjatszen dr. volt a moz
galom vezetője, aki az Eszakamrikai 
Egyesült-Államokban szíttá magába 
a köztársasági eszméket. Lassanként 
a kormánycsapatok sorra hozzá pár
toltak át, a trón szorongatott hely
zetbe került s kénytelen volt leg
bizalmasabb emberét, Juánsikkájt 
kiküldeni, hogy tárgyaljon a diadal
mas forradalmárokkal. December vé-
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gén e célból fegyverszünetet is tar
tottak. Majd a dinasztia újabb tár
gyalásba kezdett s végre is belátta 
helyzete tarthatatlanságát. Hosszú 
alkudozás után megadta magát, s 
átengedte az uralmat a köztársaságiak
nak. A Mandzsu-dinasztia, mely 1644 
óta uralkodott Kínán, ezzel leszorult 
a történelem lapjairól. A köztársasági 
kormányt egészen amerikai mintára 
fogják berendezni. Az elnököt, az 
alelnököt és a miniszterelnököt a 
kongresszus fogja választani. A mi
niszterelnök összeállítja kabinetjét és 
a miniszterek lisztáját megerősítés 
végett a kongresszus elé terjeszti. 
A köztársaság teljes vallásszabadsá
got biztosit s elrendeli az általános 
hadkötelezettséget.

A szibériai hideg. Omszkból azt Írják, 
hogy az Isim hegységben dúló hóvihar 
sok embert pusztított el. Eddig hatvan
három megfagyott ember holttestét 
találták meg.

Elsülyedt osztrák hajó. Marseilléből 
jelentik, hogy a Mária Terézia nevű 
osztrák gőzös egyik éjjel a sürü 
ködben Marsielletől nem messze hajó
törést szenvedett. A hajón levő húsz 
ember a tengerbe fulladt.

Örült a lokomotivon. Izgalmas jele
net játszódott le minap Németország

ban, Rotenhain és Gössnitz között a 
személyvonaton. Egy őrült fölugrott 
a teljes sebességgel haladó vonatra 
és a kocsik mentén húzódó lépcső
deszkákon ide-oda futva, betörte a 
kocsik ablakait, de nem hatolt a 
kocsikba, hanem a lépcső-deszkákon 
előrehaladva, a lokomotív mögött lévő 
szerkocsira mászott és onnan a loko
motív személyzetére vetette magát. 
A lokomotivvezető és a fűtők hideg 
vizet öntöttek az őrültre, a kit igy 
sikerült kissé lecsillapítani és meg
kötözni. Azután letették a vonatról 
és elmegyógyitó-intézetbe szállították.

G A B O N A Á l t A K .

A körmendi gőzmalom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 1912. év, február hó 
22-én.

Búza 22 70, Rozs 20.10, Árpa 19 20, Zab 
20 —. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

H I R D E T É S .
Budapest szomszédságában lakó 

papi család oly házvezetőnőt keres, 
aki a háztartást teljesen önállóan 
vezetni képes. Szíves megkeresések 
Blatniczky Pál, ev. lelkészhez Czinko- 
tára intézendők.
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W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S Z E N T G O T T H ÁR D'  (Vasmegye).
Ajánlja a Nagy tiszteleti! Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. írna-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás !

t
[ S za ló k y  Zsigm ond

szobrász és kőfaragó

I C E L L D Ö M Ö L K Ö N
|  Szentháromságtér.

|  Homokkő-, márvány-, grá- 
|  nit-, syenit sírköraktara.
$ Kataszteri földm éréshez 
$ szükséges köveket rak- 
$ táron tartok.
|  Épületm unkát és minden- 
* nem ű javítást elfogadok.

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 18S6. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o  k.

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T ég l a g y á r t ó  gépek .

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel 
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz
ta tik weg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kova esőit vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovaoaolt 
vasból készült tüzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



II. évfolyam 1912. március 3 19-ik szám

Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem fi m eg

k e resések  a szerkesztőség  oim ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. E lőfizetést elfogad m inden  evang . lelkész és tan ító  is.

Tartsatok bünbánatot!
Megromlott már a- régi erkölcs,
Egy kor veszőbe’ van megint. 
Szakadj le új idők viharja!
Pusztíts, dühöngj kedved szerint. 
Bábel tornyának építői,
Hogy összezagyválódtatok. 
Kezdhetitek megint élűiről. . .  
óh, tartsatok bűnbánatot!

Jut-e még eszetekbe néha,
Mi az az Isten ostora ?
Mért kellett jönni vízözönnek,
S hogy mért pusztult el Sodorna ?. . .  
Erős Spártára, bölcs Athénre, 
Rómára nem gondoltatok ?. . .
Egy népvándorlás jöhet ú jra! . . .
Óh, tartsatok bűnbánatot!

Kérkedtek azzal, hogy e század 
Mily bölcs, erős, mindenható.
Nem leli kedvét, délibábban 
S abban mi szép, de nem való. 
Ledöntött minden régi bálványt;
De a szív semmit sem kapott.
Nem boldog és nem jó az ember 1. . .  
Oh, tartsatok bűnbánatot I

Jól tudom én is, hogy a szellerr 
Az ember dísze, jobb fele;

e jaj, ha csak józan sivárság, 
Oromtelenség jár vele.
Mely megöli a gyermekálmot, 
vh, az a szellem átkozott 1

Nem bölcs, aki csak tud s nem érez... 
Óh, tartsatok bűnbánatot!

A gyermek űzi még a lepkét,
Vígan bársony mezőt tapos.
Cukorról annyit tud, hogy édes 
S a virágról, hogy illatos.
A természet még egyre dajkál,
A nap reánk áldást ragyog;
Csak a bölcs ember szíve parlag 1.. 
óh, tartsatok bűnbánatot I

Megoldható-e annyi rejtély ?
S a tudás haszna óh, mi lesz ?. . .
A föld s a nap élte is múlandó 
S velük az ember is kivesz.
S ki végsőnek marad, bevallja,
Hogy boldogság itt nem lakott;
Csak élvvágy s harc az Isten ellen 1.. 
Óh, tartsatok bűnbánatot 1

Hiába minden kutatások;
Gyöngék vagyunk és kicsinyek. 
Áldott, ki a könnyet letörli 
S megért egy szerető szívet.
Úgy jártok, mint a zord titánok; — 
Csupán az istenek nagyok.
Az ő hatalmuk víhatatlan 1. ..
Óh, tartsatok bűnbánatot 1

Jöjjetek sírni templomomba:
Verjétek bűnös melletek’,
S a szeretet nagy Istenétől 
Jó, tiszta szívet kérjetek.

A könnyezőhöz, búsulóhoz 
Vigasztaló szót szóljatok.
Egymást ölelve megbocsátva: 
így, tartsatok bűnbánatot I

Reviczky Gyula.

Ami belölünk hiányzik.
Máté XV. 21—28.

Nem várom meg, míg mások mond
ják el, hogy mi hiányzik, mert akkor 
nehezen találnánk a végét, meg 
helytelen irányba indulna a gon
dolatunk. Sok szó esnék vagyonról, 
jó állásról, egészségről, szerencséről 
és még arról a sok mindenről, mi 
boldogságot jelent az ember életében. 
Hiszen ezt a hiányt hamarosan észre
veszi mindenki és sokszor többet be
szél róla, semmint amennyit tesz a 
hiány megszüntetésére.

De a lelkek mélyén, az emberek 
gondolkodásában van egy nagy hiány, 
melyre kevesen gondolnak. Pedig ez 
valami olyan fontos életünkben, mint 
a gőzhajtó ereje vagy mint a csavar, 
szabályozó működése a gépeknél. 
Nélküle megáll a dolgozó kerék, vagy 
pedig zabolázatlanul rombol a féke
vesztett erő. Ez a hatalmas valami: 
az emberi akarat. A cselekedetek ru
gója, elhatározások megállítója. Nem 
engedi, hogy a nádszál imbolygása
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jelképezze életünket, hanem megáll 
erős tölgyként, leveri gyökérzetét és 
megdacolja a viharjárást. Bizony sok
szor nyög és vergődik a testünk. 
Bűnös vágyódások égetik lelkünket, 
gyöngeségek, alkudozások megrohan
nak. Alkudozunk a törvénnyel, lelki
ismerettel, magával az Istennel. Pedig 
az igazi erény és az igazi kötelesség 
az egész ember egész életét kívánja 
és nem a piaci kalmárkodó alkudo
zását. Ilyenkor a mi akaratunktól függ 
minden. Ha erős, akkor győz ben
nünk a jó, — ha gyönge, akkor el
buktunk.

Mint minden nagy dolognál, itt is 
sok fokozatot találunk. Az első, hogy 
bűneinket megismerjük és régi éle
tünkből kivágyódjunk. Ez egy darab 
pogányság, olyan, vagy még nagyobb, 
mint ahonnan az a kananita nő el
indult. Érzékiség, mammon-imádás, 
önzés, hiúság töltik be az életet. És 
bizonyos boldogságot is adnak. De 
hát ez csak kaprázat, ámítás. Innen 
ki kell szabadulnunk. Az ittmaradás 
halál, a kiszabadulás az új élet lehe
tősége. Ez már az akarat munkája. 
Talán a legnehezebb, mert a régi 
kötelékek szétszaggatásával jár. Sok
szor felsírunk : jobb nekünk itt! . . . 
megszoktuk!. . ez a boldogságunk!.. 
De az akarat nem enged: meg kell 
lenni I . . .  És elmegyünk egy új vi
lágba Krisztust várni.

Mindig úgy érzem, hogy az a sze
gény asszony sokáig várakozott az 
országúton. Ruházata, arcvonása el
árulta származását. És lépten-nyomon 
verte szegényt az igazhitű zsidók 
gyűlölködő tekintete, gúnyolódó szava. 
De ő feljebb emelte fejét. Akarata 
leszögezte lábát és azt mondta: várni, 
várni! . . .  Várta a Krisztust. — De 
tudta, hogy miért vár. Mikor a Krisz
tus megjött, tudott imádkozni. Egy
szer, meghallgatás nélkül. Másodszor, 
elutasítást szenvedve. Harmadszor, 
megvettetve. Negyedszer, diadalmas
kodva. És győzött.

Ugyanezt az akaratot kell életünkbe 
illesztenünk. Tudatosan várjuk a 
Krisztust. Éppen őt, mert amire szük
ségünk van, azt csak ő adhatja ne
künk. Sok érték elvonul majd előt
tünk, hitegető, ígérgető eszmék és 
reménységek. Ne ezt, hanem a Krisz
tust várjuk. Türelemmel, megértéssel, 
akarattal. Ha azután eljött, akkor is 
tudjunk erős akarattal megállni előtte. 
Imádkozzunk bizalommal, a meghall
gatás biztos tudatával. A csalódás ne 
keserítsen, a megalázás el ne némít- 
son. Még ha úgy érezzük, hogy el
fordul tőlünk, akkor is imádkozzunk.

Nekünk régi világunk helyett újat 
kell leimádkoznunk. Ehhez pedig 
akarat kell. Mert igazi boldogságot 
nem a Krisztus ideig-óráig megtalá
lása ad, hanem a vele való állandó 
életközösség. A szív, lélek beleolva- 
dása, az akarat belesimitása az ő 
akaratába. Ez az igazi boldogság, 
melyet megtalál az, ki erős akarattal 
vár, keres és kitartó akarattal imád
kozik !

Az okos felelet.
Még a múlt században történt, 

hogy az uraság, ki sem azt nem 
tudta, mi a nélkülözés, sem azt nem 
tudta: egy embernek a megélhetésre 
mennyi kell, de még azt sem tudta, 
lehet-e ott megelégedés, sőt jó kedv, 
a hol kemény munkában telik a nap, 
kiment aratói közé. Már messziről 
hallja, hogy a nehéz munka alatt 
víg nóta szól. Meglepetve kérdezi 
az első aratógazdától: „hogyan
lehet jó kedve annak, ki ily nehéz 
munkában fárad ? talán a jó kedvet 
valami kedvre derítő ital okozza?“

— „Nem uram!“ felel az arató
gazda, „a jó kedvet nálunk nem ital 
okozza, hanem a szép sikerre való 
kilátás s a munkaszeretet. Mi két 
kezünkkel keressük kenyerünket és 
pedig különféle munkakörben. Majd 
kasza, majd kapa, majd fejsze van 
a kezünkben, a kasza, a kapa a fejsze 
csak akkor nehéz, ha beteg a test, 
vagy nincs meg a munkaszeretet.“

— „De hát mennyi a napi kereset ?“ 
kíváncsiskodik az uraság tovább.

— -„Uram, az időszakonként vál
tozik. Nyárban több a munka, a 
kereset is több; télben sokszor semmi 
kereset nincs, ha van, akkor se több 
50 krajcárnál.“

— „De hát, hogy lehet annyiból 
megélni ?“

— „Igen könnyen — felel az arató
gazda — ha az ember okosan be
osztja s mértékletesen is él. A nyár
nak feleslegét eltesszük télire; vagy 
olyan napokra, amidőn nincsen kereset. 
Az előrelátó ember ilyen napokra is 
számit.“

— „No, azt megengedem“ mondja 
az ur „hogy egy ember naponként 
50 krajcárból is megélhet, de hát a 
család miből él ? Van magának csa
ládja ?“

— „Van uram és pedig olyanok, 
kik már nem tudnak keresni, ezek 
az én áldott jó szüleim. Azután 
olyanok is vannak, kik még nem 
tudnak keresni, ezek az én gyerme

keim. Igaz, nehéz ily nagy családot 
eltartani, de azért mégis csak el kell 
tartani. Szüléimért azért dolgozom, 
mert ők előbb dolgoztak értem. Sokat 
fáradtak, sokat áldoztak. Most kicsi
nyenként fizetgetem nekik vissza. 
Bárcsak minél tovább fizethetném 
nagy tartozásomat. Dolgozom értök, 
hogy nyugalmas otthonuk, megelé
gedett öregségük legyen. Kis gyer
mekeimért pedig nemcsak azért dol
gozom, mert az Isten igy követeli, 
hanem mert szeretem őket. Mi lenne 
velők, ha nem fáradnám értök. Azután 
egy gondolat sok törödelmemben 
megvigasztal. Számitok arra: hogy 
ha már én nem tudok majd ojlgozni, 
akkor majd ők fáradnak értem s ők 
dolgoznak helyettem. Erre a gyer
meki hálára én bizton számitok, mert 
hiszen ezt látják, ezt tanulják tőlem 
mindennap.“

Tetszett az urnák az aratógazda 
minden felelete. Gazdagon megaján
dékozta s búcsút véve tőle, gondol
kodva tartott ha^a felé. Útközben 
újra és újra elismételgette beszélge
tésüket.

„Mikor lehet a munka mellett jó 
kedv?“ — „Ha van munkaszeretet.“

„Hogyan lehet kevésből is megél
ni?“ — „Ha az ember okosan osztja 
be s mértékletesen él.“

„Miért kell a családért híven 
fáradni ?“ — „Mert szüléink már 
dolgoztak értünk, gyermekeink pedig 
majd dolgoznak értünk.“

Hörényi Lajos.

Gyámintézet és a Gusztáv Adolf egylet.
Irta: Nagy István.

I.
Magyarhoni e. e. e. Gyámintézetünk 

1911 szeptember 24-én Besztercze- 
bányán tartott közgyűlésének jegyző
könyvében akadtam arra a talán né
melyek előtt kedvesen naiv, de én 
előttem inkább szomorú pár sorra, 
amely kezembe adta a tollat, hogy 
Gyámintézetünknek és a Gusztáv 
Adolf egyesületnek történetéből egyet- 
mást elmondjak.

Azt mondja ugyanis e pár sor (a 
bányakerületi egyházi elnök, Materny 
Lajos lelkész úr előadása szerint), 
hogy amikor egy jó öreg asszonynak, 
— kihez a Gyámintézet részére való 
adománygyűjtés közben fordultak — 
magyarázni kezdték, hogy a Gyám
intézet tulajdonképen nem más, mint 
a Gusztáv Adolf egylet, akkor az 
könnyekre fakadva igy szólt: ó az a
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szegény öreg úr, az a Gusztáv Adolf, 
hát még mindig él és még mindig 
szenved ? hisz jól emlékszem ötven 
évvel ezelőtt, mennyasszony korom
ban is gyűjtöttünk már az ő részére 
könyöradományokat! . . .

Az egyik gyűjtőívecskén pedig, egy 
előkelő államférfi szívességéből, ez a 
szomorúan jellemző megjegyzés állott: 
soktól kérdeztem már, hogy mit je
lent a gyámintézeti gyűjtőivecskén 
az a három e. betű, de senki sem 
tudta megmondani, még maga aki 
gyűjtötte sem, mégis csak illő dolog 
lenne megtudni, hogy miféle célokra 
adakozunk.

Szomorú két eset, szomorú pár sor 
ez nagyon!

Hát annyira kihalt volna már a 
protestáns öntudat, az egyház intéz
ményei iránt való érdeklődés és a 
velük való közösség érzete a mi ev.„ 
közönségünből, hogy a Gusztáv Adolf 
egyletet aféle lefogyott szegény öreg 
urnák képzeli, aki talán hajdanában sok 
szép napot látott, és most kénytelen 
mások könyöradományából tengetni 
életét; és akadhatnak olyanok is, kik a 
mi magyarhoni Gyámintézetünknek 
még a nevét sem tudják kimondani, 
ha azt rövidített alakban látják ma
guk előtt! . . .  Nem én nem hiszem, 
de sőt állítani merem, hogy nincsenek 
sokan hitrokonaink közűi, kik Gyám
intézetünket és édes testvérét, a 
Gusztáv Adolf egyletet legalább nagy
jából ne ismernék és róluk soha sem
mit ne hallottak volna. Mégis emléke
zés és emlékeztetés okából talán nem 
árt róluk egyet mást elmondani, hát
ha akad itt ott kipótolni való ?!

Ki volt Gusztáv Adolf? A svédek
nek hős királya, aki vallásos buzgal
mától, hitsorsosai iránt érzett meleg 
rokonszenvétől igazság- és vallás- 
szeretetétől indíttatva, hadaival a né
met protestáns testvérek segítségére 
sietett és seregeit diadalról diadalra ve
zetve, a pápa csatlósaival, a sötétség 
lovagjaival szemben, a lützeni (Német
ország) csatatéren golyótól találva 
maga is elesett (1632. nov. 16) éle
tével fizetve az igazság diadaláért, 
vérével pecsételve meg azokat az 
evangeliomi tanokat, melyekért 100 
évvel azelőtt Lutherünk zászlót tar
tott. Őróla, Gusztáv Adolfról mondja 
egyik történetírónk, hogy Lutheren 
kívül nincs nálánál hatalmasabb alakja 
az uj kor történetének.

Ennek a nagy férfiúnak, — aki 
nemcsak a csatatéren a haditervek 
Meszelésében és a kardforgatásban 
volt kiváló, de akinek érző szive val- 
lásszeretete, másokat, kiváltképen hit
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rokonait önzetlenül és szívesen segítő 
buzgalma követendő példának állítható 
oda minden idők minden embere elé,
— ennek a nagy férfiúnak emlékét 
kívánták megörökiteni némethoni 
protestáns testvéreink, amikor halálá
nak 200-ik évfordulóján 1832-ben 
megalkották a vallásszabadság mártír
jának nevét viselő Gusztáv Adolf 
egyesületet. Kiterjed pedig ezen egylet 
nemcsak Németországra, nemcsak a mi 
európai földrészünkre és annak min
den nemzetére, de magához öleli mind 
az öt világrész protestáns lakosságát, 
evangélikusokat és reformátusokat 
vegyest; hogy akik között a távolság 
és a faji jelleg oly messzire kiható 
különbségeket szül, azokat a Krisztus 
evangélioma és a belőle kiáradó Krisz
tusi szeretet újra egyesitse, a másokon 
való könyörület szent érzelmében. 
Célja, hogy szegény, nyomorral küzdő 
egyházainkat támogassa, templomaik, 
iskoláik felépítésében segélyezze, álta
lában, hogy anyagi helyzetükön köny- 
nyitsen s fenmaradásukat biztosítsa. 
És e krisztusi szeretet gyakorlása 
közben nem tesz különbséget európai
— amerikai, német, olasz, francia — 
magyar nemzet és nemzet között, 
hanem, miként az apostolok, elmegy 
mind e széles világra; nem tesz kü
lönbséget evang. és ref. között sem, 
hiszen nem nemzeti, vagy hitfeleke
zeti alapon van megalkotva, hanem 
alapját abban a mindeneket átölelő 
krisztusi szeretetben bírja, amely Pál 
apostol szerint „kiszélesíti“ a mi 
sziveinket, hogy sokan elférjenek 
benne, és amelyről János apostol igy 
i r : „ne szeressük egymást csak be
széddel és nyelvvel, hanem cseleke
dettel és valósággal“ (l. János 3, 18), 
mert „valaki ezt mondja szeretem az 
Istent és az ő atyafiát gyűlöli, hazug 
az, aki szereti az Istent, szereti az ő 
atyafiát is.“ (1. János IV. 20—21.)

A Gusztáv Adolf egylet csupán 
testvért, segélyre szoruló hitsorsost 
lát maga előtt a szegényben és semmi 
mást.

Hozzánk Magyarországra az első 
segélyt megalakulása után 4 évvel 
küldötte. 1836-ban Locsmánd kapott 
45 tallért; később 1839-ben Laaz 1 
tallér 40 garast és 9 aranyat; 1841- 
ben Nagykikinda 22 aranyat és ugyan
akkor, miként az összes európai álla
mok, úgy Magyarország protestáns 
lakossága is felszólíttatott, hogy a 
maga kebelében egy „fiók“ Gusztáv 
Adolf egyletet szervezzen és csatla
kozzék a német főegylethez, mint 
központhoz.

E felszólításra indult meg a szer-

I vezkedési mozgalom nálunk 1843-ban. 
Székács József „az ország papja“ 
állott az élén, aki legcélravezetőbbnek 
tartotta : „Neveztessék ki egy állandó 
választmány magyarhoni Gusztáv 
Adói f alapítványi fiókválasztmány címe 
alatt. Ehhez küldessenek be mind a 
8 superintendentiából (ev. és ref.) 
a krajcáros és garasos segedelmek. 
Ezen választmány küldje azt meg a 
lipcsei és drezdai anyaegyesületeknek, 
melyekkel folytonos levelezésben áll
jon.“ Az első időkben tehát magyar 
Gusztáv Adolf fiókegylet alapítása 
volt tervbe véve és pedig közös 
protestáns alapon az evangélikusok és 
reformátusok egyforma részvételével.

Az első gondolatot — a németek
hez való csatlakozást — azonban 
mihamar elejtették, mert már 1844- 
ben az egyesület megalakítására ki
küldött bizottság, „egyházi életünk
ben tapasztalható legkiáltóbb szük
ségek elhárítása végett“, — nemcsak 
sokkal célirányosabbnak, de hozzánk 
„egyedül illő módnak* tartja, ha 
Istenen kívül, ki minden segedelmek 
kútfeje, kiváltképen önerőnket feszít
jük meg, saját keblünkbe, zsebünkbe 
nyúlunk s örvendetes adakozásainkkal 
némítjuk el hitsorsosaink panaszát. 
Miért is hazánk határain belül, saját 
egyházunk által és saját egyházunk 
gyámolítására óhajtana a bizottság 
egy, a Gusztáv Adolf egylethez ha
sonló Gyámintézetet létesíteni, ame
lyeknek célja Pál apostol ezen szavai
ban foglalható össze:

„A jótéteményben pedig ne restül
jünk meg, hanem mig időnk vagyon, 
mindenekkel jót tegyünk, kiváltképen 
pedig hitünknek cselédeivel.“ (Gál. 
lev. 6, 9 10.) (Folytatjuk).

Egy bölcs biró.
Spanyolhonban történt a moha

medán uralom idejében. Egy szegény 
napszámos asszonynak volt egy kis 
földje, mely épen a kordovai kalifa 
kertjével volt szomszédos. Hakkam 
kalifa egy pavilont akart építtetni 
kertjében és e célból szüksége lett 
volna a szegény asszony földjére is. 
Azt az ajánlatot tette hát a szegény 
asszonynak, — adja el neki földjét. 
De az határozottan ellene mondott 
minden ajánlatnak, kijelentvén hogy 
ősi örökségétől semmi szín alatt sem 
fog megválni.

Ekkor a kalifa megparancsolta jó
szágkormányzójának, hogy erőszak
kal foglalja el a szegény asszony
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földjét ; ez meg is történt és a kerti 
ház fölépült.

A szegény asszony kétségbeesé
sében a kordovai bíróhoz, Ali Béhir- 
hez fordult, hogy elpanaszolja szeren
csétlenségét és tanácsot kérjen tőle : 
mitévő legyen ?

A kadi úgy gondolkodott, hogy a 
hívők fejedelmének sincs több joga 
eltulajdonítani alattvalóinak javait, 
mint más közönséges halandónak, 
és megigérte a szegény asszonynak, 
hogy a kalifát emlékeztetni fogja 
ezen igazságra, melyet a legjobb fe
jedelmek is elfeledhetnek egy pilla
natra.

Egyik nap, midőn a kalifa kertjében 
sétálgatva, kíséretével együtt a szép 
pavillonba gyönyörködött, — mely 
a szegény asszony földjén épült, — 
látja ám Ali Béchirt jönni, — öszvér 
hátán ülve és egy zsákot tartva ke
zében.

A meglepődött kalifa kérdezte az 
érkezőtől, hogy mit akar ?

„Hívők fejedelme, válaszolt Béchir, 
azért jövök, hogy engedélyt kérjek 
arra, miszerint ezen zsákot megtölt
hessem abból a földből, melyen most 
állasz.*

Az engedélyt megkapta. Midőn a 
zsák már tele volt, Ali Béchir köze
ledett a kalifához és arra kérte, hogy 
jóságát tetézze még azzal is, hogy a 
zsákot segítse neki az öszvér hátára 
fölemelni.

Hakkam, a kalifa csudálkozva bár,
— de teljesítette a kérelmet. — Ámde 
a zsák oly nehéz volt, alig tudták 
megmozdítani.

„Nagyon nehéz ez a zsák, kadi,
— szólt a fejedelem, — és te azt 
akarod, hogy én ilyen súlyos terhet 
fölemeljek ?«

„Kegyes fejedelem, — mondá erre 
Ali Béchir tiszteletet parancsoló han
gon, — ezen zsák, melyet te oly 
nehéznek találsz, csak egy részét 
tartalmazza annak a földnek, melyet 
egy alattvalódtól eltulajdonítottál “

Ha ezt is oly nehéznek találod, — 
mondd csak, hogy fogod elbírni az 
egésznek a súlyát, — ha majd egy
kor ez igazságtalansággal vádolva, 
meg kell jelenned az örökkévaló Isten 
trónja előtt? — Az őszinte szavak 
nem tévesztették el hatásukat; a fe
jedelem bocsánatot kért a bírótól és 
megigérte ünnepélyesen, hogy hibáját 
jóvá teszi és visszaadja a szegény 
asszonynak az eltulajdonított földet.“ 

Németből:
Pulay Vilma.

Doma bácsi m egtérése.
— Igaz történet. —

Irta: Vörös Samu.
Éppen három éve annak, hogy az 

örökké jókedvű, mindig mosolygó 
Doma bácsi, egy szép vasárnap reg
gelen egypár rossz cipővel a vállán 
a falu felé ballagott. Útja a templom 
előtt vezetett el. Külsejét jól ismerte, 
de annál kevésbbé a belsejét. Bizony 
inkább az iksz lábú asztal kék kockás 
térítőjét ismerte, melynél élvezettel 
fogyasztgatta a „drága italt“, melyet 
a jólelkű korcsmáros a Balatonpart 
ködbe borult dombjairól szállított a 
szakértők édes örömére.

Itt szokta Doma bácsi kipihenni 
vasárnap délutánonként a hét fára
dalmait. Élvezettel szürcsölgette a 
maga három tized borát, közbe közbe 
megelégedett képpel dudolgatta: 

„Drága borom de jó vagy,
Mindig iszlak mégis vagy!“

A harmadik pohár bornál már 
keresztbe álltak apró behízott szemei, 
melyekből jókora életkedv és huncutság 
csillogott elő. S ha véletlenül olyan 
is ült az asztalnál, akinek kezében 
már többször megfordult a biblia, 
akkor Doma bácsi is felcsap apos
tolnak, és sorra citálja azokat a bib
liai mondatokat, melyeket gyermek
korában diktom alakjában szedegetett 
magába. Aki nem ismerte, tűzbe tette 
volna érte a kezét, hogy ő a leg
buzgóbb hallgatója Nagy Máté tisz- 
teletes urnák, kinek kérő, intő sza
vát ártatlan tréfával szokta elütni.

Vasárnap reggel volt.
Az első harangszó után hamarosan 

megkondult a második is, mikor 
Doma bácsi a templom mellett sietett.

— „Te Gábor! Mi lesz azzal az 
áldomással ?“ — szólította a tem
plom előtt ejtőző céhmestert.

— „Melyikkel ?“
— „No ennek is ideje volna már 

ha megkenyegethetném a fejét egy 
kis sárgafölddel I “

— „Jobb lesz, ha iparkodol azzal 
a lábbelivel a dolgodra s mielőbb 
vissza, úgy sem láttalak már vagy 
félesztendeje a templomban!

— „Hát tudod, az igazat megvallva, 
magam is restelem a dolgot, de az 
az egy vigasztal, hogy mindenki nem 
lehet ám ott sem. Mi lenne, ha most 
mindenki, a falunak apraja nagyja 
egyszerre csak ide állítana ? Hisz nem 
tudnál valamennyinek helyet adni!“

— „Hát az lenne, hogy akkor be
csületes ember volnál!“

— „Hát igy nem vagyok az?“

— „Dehogy nemi“ Vágott közbe 
az éppen odaérkező tanító.

— „Jó napot tanító ú r!“
— „Adjon Isten Doma bácsi!“
Hát maga énekeskönyv helyett

rossz cipőkkel traktálja az Urat ?“
„Mit csináljak édes tanító uram. 

Az ember egész héten nem ér rá, 
hat gondoltam, most hamarosan el
szaladok, aztán megborotválkozom, 
aztán........ “

„Nem lesz abból semmi Doma 
bácsi! szólt nevetve a tanító. Mutassa 
csak, mi baja a cipőknek?“ A követ
kező pillanatban már kezében tartotta, 
sőt nyugodtan ballagott a kórusba. 
Doma bácsi meg csak topogott utána 
s rosszat sejtve könyörgésre fogta a 
dolgot. Hiába! az emberek is meg
látták, meg be is harangoztak.

„Jaj galambom tanító uram, hadd 
szökjem meg. Ilyen szőrös képpel 
csak nem ülhetek tisztességes emberek 
közé!“ könyörgött még egyszer.

„Dehogy nem, Doma bácsi! Nem 
nézi azt senki, hogy borostás a képe. 
Most csak nem ereszthetem ki, mit 
gondol ? a többiek jönnek, maga meg 
ezekkel a rossz cipőkkel menne kifelé! 
Mit szólnának a dologhoz ? Csak 
szépen üljön le, a cipőknek itt az 
orgona mellett a sarokban adok 
helyet s istentisztelet után elviheti a 
vargához, ha akarja.“

Folyt az istentisztelet, az epistola 
is elhangzott, már a tiszteletes úr is 
felment a szószékre, Doma bácsi apró 
szemei pedig ide-oda jártak, hol a 
rossz cipőkre, hol a papra, hol a 
gyülekezetre, azután lassanként meg
nyugodott.

Arról beszélt a tiszteletes úr, hogy 
a templom a lélek és imádás háza, hogy 
azt akkor szenteljük meg igazán, ha 
az Istent lélekben és igazságban 
imádjuk. Természetes, sőt kötelessé
günk, hogy külsőnkkel, ruházatunk
kal is mutassuk: ez az Ur napja. 
(Jaj, de kényelmetlenül feszeng a 
helyén Doma bácsi.) De vigyázzunk 
arra is, hogy ne tegyük a templomot 
az emberi hiúság házává, ahol nem 
megnyugvást, hanem feltűnést kere
sünk s a szép ruhánkat mutogatjuk.

Doma bácsi mindjobban oda figyelt 
a tiszteletes ur beszédére. Mikor az 
végig vezette hallgatóit a vasárnap 
igazi megszentelésén s rámutatott 
arra, hogy a rosszul használt vasár
nap milyen sok lelket dönt romlásba, 
akkor nem volt figyelmesebb hall
gatója, mint Doma bácsi. Valahogy 
felengedett a lelke. A szive körül 
nagy melegséget érzett. Felnyúlt a 
szeme szögletébe is s utána egy kis
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vizcsöpp szaladt végig az ujja baráz
dáján. A kimenőre szóló verset Doma 
bácsi fújta legbuzgóbban.

— »No, kedves tanító uram, mikor 
viseltes hétköznapimban s azokkal a 
rossz cipőkkel becsalt a templomba, 
azt gondoltam, jaj de csúnyán meg
büntetett ! . . .  Most meg érzem, hogy 
nagy jój tett velem, mert igaz ünneplő 
ruhában megyek ki az Isten házából. 
Most már látom, hogy hétköznapi 
ruhában is lehet igazán ünnepelni, 
csak az embernek szive, lelke legyen 
ünnepi köntösben.“

így vezették Doma bácsit rongyos 
cipők a jó útra!

Egy lap a bibliából.

A híres Franklin Benjamin, az ame
rikai egyesült államok nagynevű elnöke 
életéből említik fel a következő esetet.

Előkelő társaságba volt hivatalos 
egy alkalommal, hol a társalgás a 
vallás és a keresztyénség körül mozgott. 
Kiméletlenül támadták, gúnyolták. 
Gyermekeknek való, nem gondolkozó 
embereknek, szólt az egyik.

A biblia állításai mind valótlan
ságok, be is tudnám bizonyítani, 
szólt a másik. És igy tovább, vég
nélkül. Franklint nagyon kellemetle

nül érintette ez. Észre is vették rajta 
s siettek véleményét kikérni. Nagyon 
sajnálom, szólt Franklin, nem fog
lalkoztam a kérdéssel; napok óta 
egy rendkívül érdekes könyv foglalja 
el időmet, melyet könyveim közt 
találtam; szíves engedelmükkel fel
olvasok belőle egy részt.

Ezzel elővette bibliáját s felolvasta 
belőle az I. Kor. levél 13. részét, a 
szeretet nagy dicséretét.

Általános tetszéssel s bámulattal 
fogadták.

Sohasem olvastam ily szép dol
got ; szólt az egyik.

Sohasem hallottam mélyebb igaz
ságot erőteljesebben kifejezve, mondta 
a másik, aki épen a bibliát gúnyolta 
előbb.

Pedig hát, szólt Franklin, ez a 
rész az önök által épen az előbb 
annyira kigúnyolt, megvetett bib
liából való. Máskor megfontolják, ha 
ily komoly dologról mondanak Ítéletet.

A régi és uj hit.

Egy szociálista gyűlésen a szónok 
nagy hangon becsmérelte a keresz
tyén vallást. Nem i Ilik az a mi korunkba; 
azon már túl vagyunk, uj hitre van 
szükségünk, amely a mi anyagi 
boldogulásunkra vezet.

A beszéd végén egy öreg anyóka 
a következő szavakkal fordult feléje : 
évekkel ezelőtt férjem egy gyári 
szerencsétlenség alkalmával meghalt. 
Hat neveletlen, kiskorú árvával ma
radtam kenyér nélkül. Kétségbe
esésemben elakartam családomat, 
magamat is ölni, ám régi hitem 
megtartott. Felneveltem gyermekei
met ; szenvedésemet enyhítette a 
Megváltó szerefete, és most boldog 
vagyok. Képes-e erre az önök által 
hangoztatott uj hit, mely elveti a 
Megváltót s nevetségessé teszi a 
régi hitet.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb ktnes, De Isten nem lel üajlákot.
Március 3. vasárnap, Luk. 18, 13—34.

» 4. hétfő, I. Korinth. 13, 8.
„ 5. kedd, I. ,  13, 13.
„ 6. szerda, Lukács 18, 35—38.
„ 7. csütörtök, Philip. 2—9.
» 8. péntek, Ján. 8, 34.
„ 9. szombat, Math. 4, 3—4.
» 10. vasárnap, Luk. 11, 1.
„ 11. hétfő, Lukács 9, 23.
, 12. kedd. Math. 5, 10—11.
„ 13. szerda, Zsolt. 111, 4.
„ 14. csütörtök, I. Kor. 9, 27.
„ 15. péntek, Ján. 12, 24.
„ 16. szombat, Zsolt. 73, 26.

G yüm ölcsfák' betegségei.
Embernek, állatnak megvan a maga 

baja, betegsége, ellensége. Épen így 
van a növényeknél is, jelesen épen 
a gyümölcsfáknál. Azért a gyümölcs
kertésznek igen nagy gondot kell 
fordítani fáira, mert ha ezt elmu
lasztja, legbuzgóbb munkálkodása 
mellett sem hoz a gyümölcsöse jöve
delmet, hasznot.

A gyümölcsfáknak számos beteg
sége van, melyek közül egy néhány
ról emlékezem meg e lap hasábjain.

A mézgafolyás. Gyakori betegsége 
ez a csonthéjasoknak, néha oly mér
tékben lép fel, hogy rövid idő alatt 
elpusztítja a fát. A mézgásodás igen 
könnyen felismerhető, a törzsön és a 
vastagabb ágakon, de néha a flata- 
labbokon, sőt a gyümölcsön is. Ismer- 
tető jele, hogy a felsorolt helyeken 
gyantaszerü anyag szivárog ki, mely

a levegőn megkeményedik s rugalmas 
tömeget képez. A mézgafolyás lényege ! 
a fát a tápláló anyagok hibás áthaso- 
nításában rejlik, amennyiben a kémé- > 
nyitóból mézga képződik, mely a 
héj nyílásain keresztül kifolyik. A fa 
a folytonos tápanyagveszteség követ
keztében mindinkább gyengül, végre 
is elpusztul, kivész. A sárga barack
nál, a mandulánál, a cseresznyénél 
igen gyakori a mézgásodás, azonban 
előfordul ez a többi csonthéjasoknál is.

A hajlam e betegségre bent van 
minden csonthéjas gyümölcsű fában, 
de hogy mily mértékben lép fel a 
baj, az igen sok mellékkörülménytől 
függ. A gyümölcsfa nemesítések, ol
tások alkalmával nagy súly helye
zendő arra, hogy az alany és a ne
mes rész sejtjei egyenlők legyenek, 
nehogy az oltás helyén a nem meg
felelő alany miatt nedvtorlódás kö
vetkezzék be, mely esetben a táp- I

anyagok nagy része a koronába vissza
maradna s ott mézgásodást idéz
hetne elő.

Más esetben a gazda, hogy fáit 
bő táplálékkal ellássa, erősen trágyáz. 
Ha a trágya nem kellőleg kezelt, s 
a rendesnél éretlenebb, vagy pedig 
a mit szintén előszeretettel kultivál- 
nak, hogy a fa tövébe elhullott álla
tokat temetnek, szintén okozói lehet
nek az érzékeny csonthéjasok elmér
gesedésének. Ugyancsak előmozdítja 
e betegség fellépését az időjárás is. 
Hosszabb meleg után, hirtelen, min
den átmenet nélküli hideg idő, vagy 
nagyobb esőzések a mézgásodás 
megindítói. A nedves, hideg, kötött 
talaj, nemkülönben a jégverések 
szintén felidézői lehetnek a bajnak.

A legnagyobb veszedelme azonban 
az említett betegség keletkezésének a 
nem megfelelő metszés, illetőleg rossz 
megválasztása a metszési időnek. A
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csonthéjasok általában nem szeretik 
a metszést s mindig kíméletesen kell 
velük bánni; a korai és erős met
szést nem tűrik s ennek rendszerint 
kellemetlen utókövetkezménye szokott 
lenni: a mézgafolyás.

Ezért tavasszal a csontárokat vagy 
egyáltalán ne, vagy pedig csak kímé
letesen messük meg. Leghelyesebb 
mindazokat a fákat, melyek a met
szést nem okvetlenül kívánják meg, 
tavasszal csak kellő tisztogatásban 
részesíteni.

Ha azonban a fák koronájából kü
lönösen a cseresznye-, dió- és geszte
nyefáknál ágakat (el nem száradt) 
kellene lemetszeni, úgy ezek eltávo
lítását mindig június hó második fe
lében kell teljesíteni és a sebeket

azonnal kenjük be viasszal vagy fa
kenőccsel.

Ha a mézgafolyás még kis mér
tékű, úgy a következőleg gyógyítjuk 

j a beteg fát. A megkeményedett méz
gát nedves ronggyal meglágyítjuk és 

| a fáról eltávolítjuk a mézga helyét 
citrommal, vagy l u/o'os sóskasav ol
dattal jól bedörzsöljük. Megakadá- 

j lyozhatjuk a bajt az által is, ha a nyers 
! 'trágyávali trágyázással felhagyunk.

A fenésedés legtöbbször a kertész J ügyetlensége folytán teszi tönkre a 
[ fát. Mert a betegség akkor keletke

zik, ha a biztosítócsapokat nem vág
juk le helyesen, vagy nyesésnél nagy 
csonkokat hagyunk, vagy nem meg- 

! felelő időben nyesünk. Ilyenkor a 
levegő, víz és fagy együttesen meg

Lapunk a következő számtól kezdve 
kéthetenkint jelenik meg. A legköze
lebbi számot tehát március 17-én kap
ják olvasóink.

Az egyház köréből.
Épülő templom. A lebontott vados- 

fai artikuláris templom helyén leg
közelebb megkezdődnek az új, ro
mán stilü templom építési munkálatai, 
melyeket Káldy Mihály győri építési 
vállalkozó, — hitsorsosunk teljesít. 
A szükséges téglát hét község hívei 
hordták össze a múlt hetekben dicsé
retes buzgalommal. Már eddig is töb
ben akadtak, akik önként jelentkez
tek adományaikkal. így Németh Ist
ván kisfaludi 100 K, Roth Lóránt 
budapesti 100 K, Jakab Sándor be- 
ledi 20 K, Plech Gyula mihályi 10 
K, Tóth Márton kisfaludi 20 K, a 
kapuvári kis fiókgyülekezet megtaka
rított tőkéjéből ezer koronát ajándé
kozott a templomépítés céljaira. — 
Németh László gyülekezeti főpénz
táros és fel. Balog Juliska vadosfai 
lakosok egy díszes új csillár beszer
zését vállalták magukra 250 korona 
értékben. Szolgáljon az ő cselekede
tükben is nyilvánuló élő hitük buz
dításul másoknak is arra, hogy szí
vesen nyújtott ajándékaikkal az új 
templom felépülését elősegítsék.

Sopronbánfalva (Ágfalva filiája) 
templomépítéshez készül s e célból

| buzgón gyűjti az alapokat. Az ügy 
érdekében 5 év előtt nőegylet is ala
kult, mely elsősorban az oltár fel
állítását vállalta magára. A múlt éven 
az egylet bevétele 256 K 52 f volt, 
miáltal az „oltáralap“ már 1151 K 
70 f-re emelkedett. Ezen összeg fő
képen a nőegylet buzgó pénztáros
nőjének, özv. Tschurl Lujza asszony
nak köszönhető, aki néhány év előtt 
nemcsak hogy egy maga 1000 K-ás 
alapítványt tett orgonaalapra, mely 
alap azóta a kamatokkal már tete
mesen megnövekedett, hanem hónap- 
ról-hónapra személyesen elmegy a 
nőegylet tagjaihoz s beszedi tőlük a 
templomalapra szánt filléreket. Hogy 
milyen nehéz munkát végez ezzel, 
azt csak az tudja méltányolni, aki 
ismeri a sopronbánfalvi nehéz viszo
nyokat.

Búcsúzó igazgató. Hosszú, évtize
des munkálkodás után a szeretet és 
megbecsülés jeleitől kísérve ment 
nyugalomba a győri evang. népiskola 

| érdemes igazgató-tanítója, Cserhalmi 
István. Vasárnap délelőtt 11 órakor 
zsúfolásig megtelt templomban folyt 
le a megható ünnepség, melyet dr. 
Fischer Gyula felügyelő szép beszéd
del nyitott meg. Az ünnepelt igazgató
tanítót küldöttség hívta meg a gyű
lésre. A gyülekezet nevében Pálmai 
Lajos lelkész mondott a nyugalomba 
lépő tanító érdemeit méltató beszédet, 
melyben rámutatott munkálkodása ál
dásaira és megmaradó jeleire. A szép

ölik azt a kis darabot, e kis hely 
megfeketül s ha tovább és tovább 
terjed, a fa pusztulását vonja maga 
után. A helytelen (késői) nyesésnél 
a nedvesség egyik oldalon megfagy 
a másik oldalon a nap szikkasztja, 
ez így tart napokon át, a minek a 
természetes következése az, hogy az 
ág fenésedést kap. Azért idejében és 
helyesen végezzük a nyesést!

A már meglevő bajt úgy iparkod
junk gyógyítani, hogy a beteg részt 
vágjuk ki jól s a sebet kenjük be.

Oka lehet a fenésedésnek a ned
ves talaj is. Ha e baj a fa belsejét 
támadja meg: segítség nincs.

Szenteh Dezs." 
gazdasági tanár.

beszéd alatt lehullott Cserhalmi Ist
ván művészi kivitelű arcképéről a 
lepel. Majd Győr-vármegye tanfel
ügyelője emelkedett szólásra s úgy 
a maga, mint a tanügyi kormány 
nevében meleg elismerését nyilvání
totta a tanügy pihenni térő munká
sának. A lelkészi kar nevében Isó 
Vince lelkész, a tanítói kar nevében 
Macher Béla tanító, a volt tanítvá
nyok nevében Huber Dániel, a jelen
legi tanítványok nevében Pálmai Ödön 
és Szávai Irma, a győrvidéki és győr- 
megyei tanítóegyesület nevében Bene
dek Vince mondtak búcsúzó beszé
det. Az ünnepelt tanférfiú meghatva 
válaszolt s mélyen megindulva kö
szönte meg a lelkes ünneplést. A jó 
Isten áldása 'kísérje pihenésébe az 
evangélikus tanügy eme lelkes, buzgó 
munkását!

Roth Henrik hittérítőjelölt kikülde
tési költségeinek fedezésére folytatólag 
adakoztak: I. kimutatás volt 126 K  
52 f., ev. gyülekezet Vágod 2'50 K, 
Mészáros Ferenc csendőr Fertőszent- 
miklós 1 K, Friedrich Zsigmondné, 
papné, Baja 2 K, Mészáros Bálint 
molnármester Sárvár 3 K, Horváth 
Jánosné Rábabogyoszló 1 K, özv. 
Wladár Viktorné Nagycsalomja 2 K, 
Reizinger Márton Lajoskomárom 4 K, 
özv. Purt Jozefin Ágfalva 1 K, Nemes- 
vigánt fiókegyház 2 K, Magyari Miklós 
esperes Kapolcs 1 K, egy valaki Pető- 
falva 1 K, ev. gyülekezet Petőfalva 
29 K, ev. leánygyülekezet Borbolya
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6*30 K, özv. Fleischer Mária Svedlér 
1 K, Lengyel Ferenc Nagykároly 5 K, 
Habermájer Mátyás Sárbogárd 2 K, 
Hammer Gyula főtanító Kőszeg 2 K, 
Fekete Sándor Egyed 2 K, özv. 
Takács Mihályné Meszlen 2 K, 
özv. Balogh Sándorné Meszlen 2 K, 
Györgyi Sándorné Meszlen 2 K, Ka- 
rovics Lajos Meszlen 3 K, Polgár 
Jánosné Meszlen 1 K, Bohm Károly 
lelkész Temesvár 3 K, ev. főgimná
ziumi Thököly-kör Igló, Thern László 
elnök által 21*10 K, Podolszky J. 
Szepesszombat 2 K, Szabó Károly 
Felsőszeli 1 K. Eddig befolyt főösszeg: 
230 K 42 f. — Öröm s Isten iránti 
mély hála tölti el lelkemet, hogy fel
hívásom ily szép visszhangra talált. 
Egyesek adományukat meleg áldást 
kívánó szavakkal küldték be. — Az 
összes szelvényeket is átadom majd 
fiatal honfitársunknak, hadd lássa be
lőle, mily igaz szeretet s őszinte 
rokonszepv kiséri őt nehéz utján. A 
pénzt egyelőre gyümölcsözőleg helyez
tem el a „Soproni Takarékpénztár“- 
bán. Midőn az eddigi adományokat 
hálásan megköszönöm, igen kérem 
mindazokat, kik Roth Henrik kikülde
tési költségeinek fedezéséhez még 
hozzá akarnak járulni, küldjék be 
mielőbb erre a célra szánt kegyes 
adományukat. Hittestvéri üdvözlettel 
Áqfalva, (Sopronmegve) 1912. február 
17-én. Scholiz Ödön lelkész, országos 
misszióegyesületi elnök.

Szentgotthárd. A szentgotthárdi 
missziói egyház í. február hó 25-én 
tartotta számadó közgyűlését a lelkész 
és a helyi felügyelő Mayer Károly 
kir. járásbiró kettős elnöklete alatt. 
A lelkész terjedelmes évi jelentésben 
számolt be az 1911-ik esztendő 
nevezetesebb eseményeiről. A pénztári 
napló szerint bevétele volt e kis 
gyülekezetnek az 1911-ik év folyamán 
23856 kor. 31 fill., kiadása 22812 
kor. 41 fill. Adományokból, gyűjté
sekből 7358 kor. 19 fill. folyt be. 
Az alig 2 éves múlttal dicsekedhető 
missziói egylet eddig 3 alapítványnyal 
bír. Összvagyona e kis gyülekezetnek 
38772 kor. 95 fill.

A gyűlés meleg köszönetét szavazott 
mindazoknak, kik az Istennek tetsző 
munkában, az ő országának terjesz
tésében lelkesedéssel közremunkál
kodnak. Elhatározta, hogy küldött- 
ségileg köszöni meg az egyháztanács 
özv. lipováczi Desiís Gyulánénak, 
ki az orgonát, Janes Ottiliának, ki a 
°agy hararangot, Friedrich Ferencnek 
(r- k.), ki a keresztelő követ adomá
nyozza. Majd a közgyűlés az építő 
bizottság indítványára elhatározta a

harmadik harangnak megrendelését is. 
A templom felavatásának dátumára vo
natkozólag ama óhaj jutott kifejezésre, 
hogy a mennyiben az összes mun
kálatok teljes befejezést nyernének, 
aug. 20 ika volna a legmegfelelőbb.

Istennek áldása kisérje továbbra 
is e kisded, ifjú gyülekezetei, hogy 
legszentebb célját elérve, templomát 
minél előbb mindnyájunk örömére 
felavathassa s így egykor erős vára 
legyen Sionunknak ott a legnyugotibb 
határszélen.

Itthonról.
Egy magyar község pusztulása.

Panyola egy virágzó kis község volt 
Szatmármegyében, most pedig egy 
óriási romhalom. A múlt heti jég
áradások idején a Szamos és Túr 
egészen elöntötték. Éjszaka kondult 
meg a vészharang. Az emberek életét 
meg lehetett menteni, de a vagyonuk 
mind elpusztult. Söpörte az ár a 
Szamos partján álló gőzmalmot, aztán 
a temetőben lévő sírokat mosta el, 
kidöntötték a jégtáblák a fej fákat és 
sírköveket. Az ár a határban egyesült 
a Túr vizével, a mely akkor már 
szintén kilépett a medréből s az egész 
határ, körülbelül százezer holdnyi 
terület tengerhez hasonlított.

A község körül volt zárva a vízzel 
és igy megközelíteni két napig nem 
lehetett. A faluban ezalatt egymásután 
omlottak be a házak, a viz kisodorta 
a mezőkre a bútort, a szénaboglyákat 
szétszórta, a baromfit, sertést elpusz
tította, úgy hogy a községben nem 
maradt liba, kacsa, csirke egyetlen 
egy sem. 147 lakóház s 239 mellék- 
épület omlott össze s 89 ház és 72 
melléképület erősen megsérült. A kár 
342 ezer korona. Legközelebbi vasár
nap templomba ment az egész község. 
Szomorú gyülekezet kereste ott az 
Urat és zokogásba fűlt minden imádság 1

Az ital miatt. Nyúl Ferenc duna- 
földvári bognár összeveszett felesé
gével, a ki nem akart neki elegendő 
pénzt adni korcsmázásra. Dulakodás 
közben tizhónapos gyermekét kira
gadta felesége karjaiból és a pamlag 
fakarjához vágta, majd elővette zseb
kését és feleségét hasba szúrta. A 
gyermek sérülése nem súlyos, az 
asszony azonban halálosan megse
besült.

Megölte a pálinka. Budapesten a 
Jász utca 38. száma alatti üres telken 
minap egy holt embert találtak. A 
halottról megállapították, hogy Jancsek 
András negyvennégy éves napszámos, 
a kit a pálinka ölt meg.

155.

Az ország dolgáról.

Megvan a béke. Hosszas tárgyalá
sok után végre megszületett a béke. 
A miniszterelnök többször tárgyalt a 
Kossuth-párt vezéreivel, magával Kos
suth Ferenccel és Apponyival. Ennek 
eredményeképpen a párt elfogadta 
a miniszterelnök megnyugtató kijelen
téseit és először párthatározattal, majd 
képviselőházi felszólamlással kijelen
tette, hogy a védőerőjavaslat tárgya
lása elé akadályt nem fordít. Ezt a 
határozatot nagy elkeseredéssel fo
gadta a Justh-párt, mely kíméletlen 
támadásokat intézett a Kossuth-párt 
ellen.

A feltételek, melyek mellett a 
Kossuth-párt belement a békébe, a 
következők: 1. a póttartalékosok
behívása csak akkor érvényes, ha a 
képviselőház megszavazta ; 2. a per- 
rendtartásnál a magyar nyelv jogai
nak védelme; 3. a választójogra vonat
kozó javaslatot még ebben az évben 
beterjesztik.

Mit hoz a jövő ? A megkötött béke 
valószínűleg csak látszólagos lesz. A 
Justh-párt a harc folytatására készül 
s igy nagy kérdés, hogy egyáltalá
ban lesz-e maradandó béke ?

A nagyvilágból.

Egy millió munkás sztrájkja. Az
angol bányamunkások, sztrájkba lép
nek. A sztrájkolok száma meghaladja 
az egy milliót. Természetesen a szénbá
nyákkal együtt majdnem minden gyár 
és vállalat megérzi ezt a nagy ará
nyú bérmozgalmat.

Katasztrófa a tengeren. Kalkut
tában egy vontatógőzös zátonyra ju
tott. Mintegy ötven ember a vizbe- 
fult.

Egy millió márka a törvénytelen 
árváknak. Berlinben Schlier Jenő 
szinháztulajdonos, a ki nemrég hat
vanegy éves korában meghalt, szülő
városának, Guben-nek egy millió már
kát hagyományozott azzal a rendel
tetéssel, hogy ennek kamataiból hét— 
tizennégy éves törvénytelen árvákat 
támogassanak.

Egy város pusztulása. Houston 
virágzó amerikai gyárvárost két nap 
alatt teljesen elpusztította a tűz. El
hamvadtak a lakóházak, templomok, 
gyártelepek, hatvanezer bál gyapot 
ment tönkre. Tízezernél több a haj
léktalanok száma.
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GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság 

gőzmalmából Körmend, 1912. év, február hó 
29-én.

Búza 22.70, Rozs 20.60, Árpa 19.20, Zab 
20.20. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

N m l j i k  Dépitet a kertészkedésre!
A törökbecsei evangélikus egyházközség 

állami felügyelet és szakkertész vezetése alatt 
álló gyümölcs- és konyha-kertészete a népnek 
gazdasági nevelését tűzve ki czélul, bizalom
mal fordul az evangélikus közönséghez, hogy 
segítségére legyen.

Sürgős szüksége van legfeljebb 35 éves, 
nős, de lehetőleg gyermektelen férficselé
dekre. Javadalom 600 kor. készpénz; la
kás, elég tüzelő- és fütő-anyag, elég konyha
kerti termény, zárva tartott, illetve legelőre 
hajtott egy tehén, egy borjú, két disznó 
részére konyhakerti hulladék. Költözködésre 
60 kor., amit 3 évi szolgálat után nem kell 
visszatéríteni. Felesége 80 fillér napszámért 
köteles dolgozni s a telep épületeit ingyen 
tatarozni a többi éves cselédek feleségeivel 
felváltva.

Sürgős szükség van még idénymunkásokra 
is. Ha fiú legalább 15 éves, ha leány legalább 
16 éves, ha asszony legfeljebb 30 éves legyen. 
Javadalom: lakás fűtéssel és havi 40 korona, 
melyből 20% a szolgálat végéig, 1912. novem
ber elsejéig biztosítékként marad.

Minden cselédnek s idénymunkásnak 
tudnia kell magyarul.

Az illetőknek a tisztességes javadalmon 
kívül az a még sokkal nagyobb hasznuk, 
hogy gyakorlatilag megtanulják a gyümölcs-, |

konyha- és virág-kertészkedést, méhészetet és 
gazdasági háziipart. Előzetes szakismeretet nem 
kívánunk, csak azt, hogy a férficselédek 
jártasak legyenek a lógondozásban.

A nálunk szolgált idénymunkásokat a jövő 
években előnyben részesítjük az éves cselédek 
szerződtetésénél is. A fölösen jelentkezők az 
ajánlás szerint előjegyzésbe kerülnek.

Csak azon jelentkezők közül választunk, 
kiket az illetékes evangélikus lelkészek külön 
levélben is ajánlanak. Csak olyan egyéneket 
kérünk ajánlani, kik mintaképei a jó munkásnak 

Törökbecsén (Torontál-vm.), 1912. febr. 20.
ifj. KORÉN PÁL, lelkész.
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szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromsagtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktara.
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.
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Szép színes bibliai

KONFIRMÁCIÓI EMLÉKLAPOK
magyar é s  ném et kiadásban.

25 darab 5 korona.

Csomagolás és postadíj 1 korona.

Kapható: a „HARANGSZÓ“ szer
kesztőségében Körmenden.

K u lc s á r t  k e r e sn e k .
Javadalma: 500 korona, 12 mm. 

búza, 2 mm. tavaszi' gabona, 1800 
□-öl löld, lakás, fűtés- és világítással,
1 tehéntartáshoz szálas takarmány,
2 sertéstartáshoz szaporulattal legelő. 
Jól kell tudni magyarul írni és olvasni. 
Szolgálatbalépés 1912. április 1. Jelent
kezhetni az illetékes evangélikus lel
késznél, aki megtudhatja a czímet a 
szerkesztőségnél.
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A Dunántúli ág. liitv. ev. Egyházkerület új éneheskönyve a

S S E S S Z V T S S T  É I B S I 0  1 0 I T 7
alig félesztendővel az első kiadás megjelenése után immár az ötödik kiadásban van forgalomban s így a kér. Enekeskönyvet ma 
már mintegy 25,000 hivő használja.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve, a Keresztyén Énekeskönyv a következő egyházakban
van használatban: Dunántúli Egyházkerület:
Akaii
Alsólendva
Alszópor
Bakonytamási
Boba
Borgáta
Csorna
Czelldömölk
Duka
Egyházashetye

Farád
Galsa
Gecse
Gércze
Gyékényes
Hodos
Homokbödöge
Iharos
Iharosberény
Jánosháza

Lovászpatona
Mencshely
Mezőlak
Nagybaráti
Nagygeresd
Nagykanizsa
Nagyszokoly
Nemeskér
Nemesmagasi
Nemesszalók

Pálfa
Pápa
Pécs
Pogányszentpéter
Porrogszentkirály
Réti
Rigács
Sand
Sárszentlőrincz
Sárvár

Uraiujfalu
Vadosta
Vanyola
Várpalota
Varsánd
Vásárosmiske
Veszprém
Vönöck
stb.

Kácsfalu 
Kemeneshögyész 
Keszthely 
Kisbér 
Kisczell 
Kissomlyó 
Kocs 
Körmend 
Kőszeg 
Köttse

M ás egyházkerületek:
6. Léva (Dunáninneni)
7. Nagyszentmiklós (Bányai)
8. Nagyszombat (Dunáninneni)
9. Orosháza (Bányai)

10. Pozsony (Dunáninneni)
A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötésekben van állandóan raktárunkon :

Félvászonkötésben a táblán kehelylyel . . . K 2.20
Egészvászonkötésben a táblán kehelylyel (tokban) . „ 2.80
Egyszerű bőrkötésben „ „ „ . „ 6.—
Párnázott chagrinbőrkötésben „ (dobozban) „ 8.—

Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre 
való tekintet nélkül) legalább 50 példányt rendelnek meg, 25% árengedményben részesülnek, de a szállítási 
költséget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

H O B N Y Á N S Z K Y  V  I l í  T  ( )  R  könyvkiadóhivatala BUDAPEST, V., Akadémia-utca 4.

1. Felszőszeli
2. Igló
3. Iklad
4. Komárom
5. Kölesd

(Dunáninneni)
(Tiszai)
(Bányai)
(Dunáninneni)
(Dunáninneni)

Simonyi 
Somogy csurgó 
Sopron 
Surd
Szekszárd
Szepetnek
Szilsárkány "
Tab
Takácsi
Tényőfalu

11. Szák
12. Százd
13. Tiszaföldvár 

stb.

(Dunáninneni)
(Dunáninneni)
(Bányai)

Párnázott borjúbőrkötésben kehelylyel (dobozban) . 
Műelefántcsontkötésben „ „
Dallamos könyvecske a keresztyén énekeskönyvhöz

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg

keresések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) küldendők. E lőfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tan ító  is.

Március 15.
A kedves küszöbön végkép 
hogy átléptem, — négy éve már,
E nagy, dicső napon oda 
Képzelmem vissza-visszajár.

hol nemes szívek annyinak 
Nyiták meg néma ajakát,
E helyen tanultam én is 
Imádni Istent és hazát.

A múltak ködfátyolán át 
Látom: közéig egy kis csapat 
Amott, a temető felől.
Zászlót visz és babérokat.

Megyünk szép sorban, csöndesen, 
Kokárdával szívünk fölött,
5 a szívet betöltő érzés 
Szemünkben visszatükrözött.

Elesett hősök hantinál 
Megnyílt ajkunkon felcsendül,
Lelkesen, szívből fakadón :
„Hazádnak rendületlenül I . . . "

Az ébredő természetben 
Minden csak ezt visszhangozza, 
Kugyedző fák, ibolyácskák,
Utszéli kis csermely habja.

Csicsergi velünk a madár.
__z®n9 bűvös-bájos dalokat.

is inótás I —  ne nekünk zengjed I 
m halljuk m i a h a n g o d a t!  —

j Itt alant nyugvó honfiak 
I Szívünk ím tinéktek áldoz,

Legyetek az eszményképünk 
Hűségben édes hazánkhoz!

j E földnél szentebb, szebb nékünk 
Nem lesz más 1 —  érzi a kebel;
A mindenség —  h a llju k  —  rázúgja : 
„Itt élned, halnod kell I"

Pohánka Margit.

A szabadság ünnepén.
Irta: Somogyi Géza.

Mikor a hideg tél bilincseiből elő
ször kezd szabadulni a természet, 
mikor a virág fakasztó tavasz lehelle- 
tére ébredezni kezd erdő, mező, már
cius havának 15-dik napján szép 
hazánkban minden igaz magyar em
bernek félre kell tenni munkáját, s 
ezt a napot a magyar szabadság 
ünnepének szentelni. Mióta, miért 
ünnep a magyarnak március 15-dike, 
ezt akarom röviden elmondani.

*
Képzeletben szálljunk vissza a 

múltba 60—70 esztendővel. Egész 
más világ járta akkor nálunk, mint 
ma. Hazánk a bécsi kormány igájá
ban szenvedett; ez gátolta hosszú 
időn át, hogy hazánk fejlődhessék, 
hogy ipar, kereskedelem, tudomány

úgy virágozhassák, mint más állam
ban. Nem volt olyan jogegyenlőség, 
mint manapság; nemzetünk kél osz
tályra különölt: a jobbágy fizette az 
adót, végezte a robotot, de semmi 
joga nem volt, közügyekbe nem avat
kozhatott ; a nemes ellenben terhet 
nem viselt, csak a jogokat élvezte.

Ezeken az állapotokon változtatni 
kellett, s ezt csak hasznos újítások 
által lehetett elérni.

1848. tavaszán az országgyűlés 
Pozsonyban épen ezekről a reformok
ról tanácskozott, amikor körülöttünk 
mindenütt nagy dolgok kezdtek tör
ténni. Az elnyomott népek, nemzetek 
megmozdultak, szabadságot követel
tek, s ha nem kapták meg, karral s 
karddal vívták ki. Párisban kiütött a 
forradalom, Olaszország s Bécs is 
forrongtak. Nálunk is a haza sorsa, 
az új törvények, a reformok, miktől 
a haza felvirágzását várták, állandóan 
ébrentartották az emberek érdeklő
dését.

A pesti ifjúság március 14.-én este 
az „Ellenzéki kör“-ben összegyüle
kezett, s 12 pontban foglalta össze, 
hogy mik a magyar nemzet kíván
ságai. Másnap felvirradt az a nagy 
nap, amilyen kevés van a magyar 
történelemben. Miután az ifjúság meg
töltötte a Pilvax-kávéház termeit, Jókai 
Mór felolvasta a 12 pontot. Zúgó
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helyesléssel fogadták. Ekkor az egyik 
asztal tetejére felpattanik egy magas, 
karcsú, sápadt arcú fiatalember, az 
egész ifjúságnak kedvence, egyik leg
nagyobb költőnk, Petőfi Sándor, s a 
lelkesedéstől lángoló arccal elszavalja 
„Nemzeti dal“-át. A tüzes szavalat 
hatása óriási volt. Az egész hallga
tóság elragadtatva harsogta :

A magyarok Istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk.

Íme! amit századok véres küzdel
mei nem tudtak kivívni, meghozta 
egy rövid nap! Szabadság, testvéri
ség, egyenlőség hangzott az ország
ban ! A magyar nép századok óta 
először lélekzett ismét szabadon, s 
boldogan érezte a szabadság első 
perceit, öröm-mámorban úszott az 
ország, dagadó kebellel ujjongott a 
haza minden lakosa 1

S ez események bekövetkezésében 
nagy része volt a márciusi ifjúság
nak. Március 15-ikén hullottak le 
nemzetünk bilincsei, ekkor ragyogott 
fel először a szabadság napja.

Ezért ünnepeljük meg e napot 64 
év óta, s ezért fogjuk megünnepelni 
mindig, mig csak egy magyar lakik 
e hazában.

A nép ezrei csatlakoztak az ifjú
sághoz, s hamar megvalósították a 
12 pont egyikét: a sajtó felszabadí
tását. Azelőtt, ha valaki valamit ki 
akart nyomtatni, előre engedélyt kel
lett rá kérni. De ők ezt most nem 
követték, s a szabad sajtó első ter
mékei a „Nemzeti dal“ s a 12 pont 
lettek, miket mohón olvasott mindenki. 
Délután a tömeg felvonult Budára, s 
Táncsics Mihályt, kit a hazafias és 
szabad szellemű irataiért bebörtönöz
tek, kiszabadította, s nagy lelkese
déssel hozta Pestre. Este a színház
ban magyar darabot adtak, s Petőfi 
„Talpra magyar“-ját szavalták.

A szabadság mámorító szele csa
pott meg mindenkit; a haza- s sza
badságszeretet tüze lobogott a sze
mekben, s e nap mindnyájan azzal 
a gondolattal tértek nyugalomra, hogy 
nagy idők küszöbén állunk, melyek 
a szegény magyar nép számára meg 
fogják hozni a rég óhajtott szabad
ságot.

Míg Pesten ezek történtek, az or
szággyűlés Kossuth Lajos javaslatára 
elfogadta azokat a törvényeket, me
lyektől hazánk átalakulását, újjászer
vezését s egy szebb jövő felderítését 
várták. Külön küldöttség vitte fel őket 
Bécsbe, s április 11-ikén maga a ki-

HARANGSZÓ.

rály adta át őket szentesítve a gyű
lésnek.

E törvények a nemzet kívánságai
nak, miket a „márciusi ifjak“ a 12 
pontba foglaltak, nagy részét teljesí
tették, s a márciusi itjak által kivívott 
eredményeket hitelesítették: eltörölték 
a jobbágyságot, egyenlő lett minden 
ember, egyenlő terhekkel és jogokkal; 
a rendi országgyűlés helyébe, (hol 
eddig csak a nemesek vettek részt) 
a népképviseleti gyűlés lépett; a sajtó 
szabadságát kimondották; Magyar- 
országot Erdéllyel egyesítették, s a 
kormányzást felelős minisztériumra 
bízták.

A lejtő vége.
Elbeszélés.

Irta : Madár Mátyás.

Apró cseppekben szitál az eső. 
Alig tűnt le a nap a láthatáron, már 
is áthatlan setétség fekszi meg a 
falut.

Az egymásután megvilágosodó ab
lakok, hosszú fénysugarakat vetnek 
a víztől, sártól csobogó utcára. Ki
haltnak látszik a falu. Csak a „fele 
más zsidó“ kocsmájában hangos az 
élet.

Hirtelen felnyílik az ajtó s a szé
les sugárban kivetődő fényességnél 
úgy tűnik fel, mintha valaki kire
pülne az ajtón.

A becsapódó ajtó után a setétség 
még áthatlanabb. Csak bizonytalan 
szuszogás, kászolódás hallatszik.

„Hát — az áldóját — kidobtál 
Dolfi? Hát csak eddig a becsület? 
Nem voltam én jó embered mindég ? 
Megállj, megállj I megkeserüli ezt még 
valaki. Lesz még Csicsón búcsú !“

Hosszú, kétrét görbedt, bizonytalan 
lábon álló alak emelkedik fel a se
téiben. Ocsmányul káromkodik, köp
ködi az akaratlan repülés következ
tében szájába vágódott sarat. Tánto
rogva néhányat lép a becsukott ajtó 
felé, fenyegetőleg rázva öklét. De 
mint akinek elég volt a szokatlan 
vendégszeretetből, végre elfordul s 
falu hosszat dülöngözve megindul. 
— Repedt fazékhoz hasonló hangon 
rákezd az ismert nótára;
Ez az utca nem szűk, csaK szoros,
Nem vagyok én részeg, csak boros.
Nem vagyok én részeg, csak a lépést cifrázom, 
Mert az nekem régi szokásom.

— „Egye meg a fene a szokásodat 
Miska! Az vitte el a fertályodat, lo
vadat, tehenedet. Már a macska is 
megszökött a házadból, mert nem 
talált egeret.“

1912. március 1?.

— „Maga az Imre bátyám ? Adjon 
Isten jó estét I Hej ? sohase halunk 
meg I“

— „Neked talán jó este, de otthon 
a szegény asszony meg a gyerekek 
nyomorognak, rongyoskodnak. Szo
morúság az ebédjük, bánat a vacso
rájuk, siralom az imádságuk. Meg
iszod mindenedet, még a testedet, 
lelkedet is.“

— „Talán azt gondolja Imre bá
tyám, hogy én részeg vagyok? Nem 
ittam én még ma sem. Dehogy ittam, 
csak a Kósa Józsi kínált meg egyet
len egyszer.“

— „Meg magad ittál, mig csak az 
utolsó fillér is le nem ment a gara
todon s mig rendes szokás szerint 
ki nem dobtak.“

— „Kidobtak!?-Engem!? Engem!? 
Még nem született meg az az ember, 
aki engem nemes Kátai Milhályt ki
dobjon ! “

— „Miska maradsz te halálos hótig, 
csak az a kár, hogy már régen há
tára nem vett a Szentmihály lova.“

— „Mit...? Engem...!  ? Aki áldója 
van, mindég vagyok olyan ember 
mint Imre bátyám! Az én apám ne
mes ember volt, a magáé meg csak 
paraszt.*

Józan Imre alakja már régen eltűnt 
a setétben, mikor Kátai Miska még 
mindég a mellét verte s hangos ká
romkodások közt bizonyítgatta, hogy 
nálánál különb ember nincs az egész 
faluban. Senki sem mondott neki 
ellen.

Végre ismét előkerült a nótás 
kedve. Tántorgó lépéseivel verve hozzá 
a taktust, inkább dödögte, mint dalolta:
Eltörött a hegedűm, nem akar szólani . . . .

Brrr! hangzott majdnem közvetlen 
mellette valami szokatan beregő, 
csúfolódó hang.

Dühösen ugrik feléje Miska.
Brrr! Brrr! hangzik jobbról is, 

balról is.
A részeg ember nagyot lódul, hogy 

a csufolódök közül egyet elkaphasson. 
Egyet botlik s loccsanva végig terül 
az utca sarában, mig egy csapat 
gyermek berregve, csufolódva fut 
tovább.

— „Megálljatok, tudom kik vagy
tok, majd elbánok veletek! Hát erre 
tanít az a gazember apátok ? Ezt 
tanuljátok az iskolában ? Majd én 
megtanitlak benneteket becsületre.“

Feltápászkodva, nagyokat fuj, mint 
akinek dühe tetőpontra hágott. Fe
ledve a nóta, csak fogait csikorgatja.

— „Imádkozz asszony 1... Imádkozz 
Zsófi I összetiprom a te kölykeidet
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is még ma. Te sem hagysz békével. 
Te is mindég jártatod a szádat, le
számolok veled még ma. Kérd az 
Istenedet Zsófi!!“

A düh szinte megedzeni látszott. 
Feszes, egyenes tartással siet háza 
felé, melynek ablaka messziről vilá
gított. Kezeivel ide oda hadonász, 
mintha már birkóznék valakivel. 
Közeledtét leírhatlan káromkodások 
jelentik a félve virrasztó szerencsétlen 
családnak.

— „Édes anyám! kedves anyám, 
szaladjunk át a szomszédékhoz, mert 
jaj lesz minekünk f Ugye a múltkor 
is véresre vert valamennyinket. Ne 
várjuk meg, mig hazaér, könyörög 
a két nagyobb sírva, mig a kisebb 
szepegve, szótlanul húzódik anyja 
mellé, kinek ölében a legkisebbik 
szendereg öntudatlanul.

— „Ne féljetek édes kicsinyeim, 
velünk a jó Isten. Benne bízzatok, 
hozzá imádkozzatok“ — biztatja ki
csinyeit az asszony, ki maga is félve, 
remegve várta a bekövetkezendőket.

A kicsinyek önfeledten, imádságra 
kulcsolták kezeiket. De megfagyott 
ajkukon az imádság, midőn durva 
káromkodások közt kivágódott az ajtó 
s apjuk sárosán, mocskosán, dühtől 
a felismerhetetlenségig eltorzult arccal, 
inkább bedült, mint belépett a szobába.

— „No, te szemét asszony, te jó 
madár, te falu rongya, gegyülöd a 
fattyuidat! ? Hát az urad semmi ? 
Se jó este, se vacsora ? Tudom, 
megint a Gergőnével bolyongtátok el 
a napot ? . . .

Harag fénye villan a vérig sértett 
asszony szemében. Alvó kisdedét 
szorosan ölelve emelkedik fel.

— „Évek 'óta szó nélkül tűröm ret
tenetes sorsomat, a gorombaságokat, 
veréseket, a megalázásokat. Összetö
röm magam a munkával, koplalok, 
rongyoskodom, csak gyermekeinknek 
legyen betevő falatja, takaró ruhája. 
De becsületemet, tisztességes házas
ságunkból született gyermekeink be
csületét ne bántsa, mert azt nem 
tűröm!“

— „Mit! ? Te koldus, te asszonyok 
szemetje, te mersz nekem visszabe
szélni ? Eltiporlak a fattyuiddal, a 
véretékben gázolok még m a! “

S mintha a rettenetes fenyegetést 
be akarná váltani, részegségéhez 
nrérten szinte hihetetlen gyorsasággal 
kikapja anyja karjából a szendergő 
csecsemőt s magasra emeli.

Velőt rázó sikoltás hasit át a szo
bán. Mint a kölykeit védő vad, rohan 
az asszony férjére s mielőtt az vég
zetes szándékát végrehajthatta volna,

kiragadta kezeiből az álmából felré
mült, s kétségbeesetten sikoltó gyer
meket. Emberfeletti erővel egyet lök 
a dühöngő részegen, ki hátratánto- 
rodva keresztül vágódik a mögötte 
levő bölcsőn, mely összeroppant a 
reázuhanó súly alatt.

Felhasználja ezt a pillanatot a két
ségbeesett asszony s jajgató gyer
mekeit magával hurcolva menekül a 
házból, azt sem tudva hova ? merre ? 
Csak itthon ne, mert itt a pokol van, 
melyben a pálinka gőze lángol.

Mire a dühöngő részeg nagy ne
hezen felkelt, üres volt a szoba. Te
hetetlen dühében az összetört bölcső 
darabjait rúgta, tördelte. S mintha a 
rombolás jól eső érzést okozott volna 
neki, mind jobban és jobban neki 
tüzesedett. Közben, kezébe akadt a 
sarokba állított fejsze. Vad ordíto- 
zással tör, zúz Vele jobbra balra. Az 
ablakon át egész sereg ember nézi, 
de a rettenetes fegyverrel vagdalkozó 
emberhez közelíteni Isten kisértés 
lett volna.

Végre egy csapás a gyengén pis
logó mécset zúzza össze s vak se- 
tétség borul a szobára. A recsegés, 
ropogás, a káromkodás ritkul. Egy 
nagyobb zuhanás után elcsendesül 
minden. A kiváncsiak elszélyednek, 
az éjszaka setéte eltakar bút, bajt, 
könnyet és nyomorúságot.

* **
Alighogy virrad, szomorúan ballag 

hazafelé az elmenekült asszony. 
Szemén könnyek, arcán álmatlanság 
nyomai. Gyermekei még nyugodtan 
alusszák valahol Isten drága ajándé
kát, az elpusztíthatatlan gyermeki 
álmot.

A szobában iszonyú látvány tárul 
szemei elé. Csekély holmijuk szét
hányva, összetörve zúzva minden. 
Hajdani jobblétük utolsó romjai felett, 
keserű zokogás tör fel kebléből.

— Zsófi! hangzik egy könyörgő 
szó a szoba félhomályából. — Körül
néz az asszony. A megrongált ágyak 
romjai és a széthányt ágyruhák kö
zül, urának eltorzult arca könyörögve 
tekintett feléje.

— Zsófi mi történt ?
Az asszony sírástól fuldokló han

gon beszéli el az elmúlt este borzal
mait.

Együtt simák s az eszmélni kezdő 
ember zokogva könyörög: megtudsz-e 
bocsátani ? megtudsz-e bocsátani ? 
Többé soha nem iszom.

— Százszor és százszor megfogadta 
ezt és én százszor és százszor meg
bocsátottam. De látom, hiába való

itt minden, megvert minket a jó Isten.
— Nem tart már soká Zsófi. Ér

zem, hogy utoljára fogadom meg s 
meg is tartom, mert összetört tes
tem, lelkem.

— De keljen fel, legalább hozzuk 
valamennyire rendbe a szobát, mire 
a gyermekek haza jőnek.

— Nem lehet, próbáltam már. 
Mintha mázsás teher feküdnék raj
tam, nem bírom egyetlen tagomat 
sem.

Huzta-vonta az urát, de hiába. 
Magával jótehetétlenül feküdt. Maga 
látott hát hozzá, hogy a dulás nyo
mait lehetőleg eltüntesse. Végre nagy 
bajjal ágyba fektette tehetetlen urát.

Haza kerültek a kicsinyek is, egy- 
egy darab kenyérrel kezükben, amit 
szánakozó szivek adtak nekik Las
sanként visszatért a háznál a régi 
csapába minden, csak az apa nem 
volt képes mozdulni fekhelyéről.

Arca ólomszinüvé, puffattá válto
zott. Lábai feldagadoztak s szinte 
üvegszerűen fénylettek. Az élettől 
undorodott s az előbb oly mohón 
áhított ital sem kellett már neki. 
El-elnézte szorgoskodó feleségét, ját
szogató gyermekeit s keserű bűnbá
nattal folydogáltak könnyei.

Csak újra kezdhetném, de más 
embér lennék! így sóhajtozott akkor 
is, midőn Urunk Jézus szent vacso
rájában vigasztalást keresett mardosó 
kínjaira.

Késő volt. A lejtő véget ért.
Néhány hét múlva új sír dombo

rult a rétháti temetőben. Az egyszerű 
fakereszten ez volt írva: „Itt nyug
szik Kátai Mihály, élt 38 évet“. — 
A sír mellett gyászos özvegy és négy 
neveletlen árva, kiknek az ég alatt 
már senkijök, semmijük nincsen, mert 
fejük fölül még a rozzant házat is 
elvitte a pálinka, melyet nem ők ittak 
meg.

Uram Isten 1 csak Te tudod, hány 
ily özvegy s árva nyújtja feléd esdő 
kezét szerte a nagy világban.

„Ne vigy minket a kísérteibe!“

Hitvallásom.*)
„Ágostai Hitvallású

Evangélikus“ vagyok.
Szent vallásom, mint a napfény, 

Olyan tiszta s úgy ragyog; 
Mert e vallást maga szerzé 

Az Istennek szent Fia,
S tanítását elém tárja

Szent könyvünk: a Biblia.

*) Konfirmandusok számára.
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Rémítsenek bár halállal,
Vagy csábítson: pénz s vagyon... 

Soha meg nem tántorodom:
Hitemet el nem hagyom!

Vele élek, benne halok,
S ha majd a sír eltemet:

A jó Isten boldogítja 
Égbe szálló lelkemet!

Egyed Dávid.

Gyámintézet és a Gusztáv Adolf egylet.
Irta : Nagy István.

II.
Az első időben egyetemes, az egész 

országra kiterjedő gyámintézetröl nem 
beszélhetünk; aminek főokát egyrészt 
az akkori zavaros politikai viszonyok
ban (1843—1848), másrészt pedig 
protestáns közönségünk bizalmatlan
ságában, részvétlenségében kell keres
nünk. Egyetemes jellegű gyámintézet
nek csupán a gondolata élt nagy fér
fiatok elméjében, de most még kény
telen volt szükebbkörü, bizalmas kör
nyezetben, szinte titokban meghú
zódni.

Korántsem kell azonban azt gon
dolnunk, mintha hazai protestáns egy
házunk független, önálló szervezkedése 
mellett teljesen elidegenedett volna a 
Gusztáv Adolf egylettől, vagy szakított 
volna vele. Sőt ellenkezőleg! Alakulása 
közben folyton annak szervezetét tar
totta mintául szeme előtt, lelkesedésé
nek, kitartásának nagy részét annak 
példájából merítette, vele a barátságos 
érintkezést fenntartotta s magát a 
Némethonban tartott gyűléseken állan
dóan képviseltette. E személyes érint
kezés révén, de meg céljuk közös 
volta miatt is, olyan meleg érdeklő
dést és rokonszenvet tudott maga 
iránt Gyámintézetünk a külföldön kel
teni, hogy mindjárt ama első időkben, 
— mint már láttuk — szegény egy
házaink részére tetemes segélyt nyert. 
Locsmánd, Laaz, Nagykikinda, később 
Lest.)

Hogy mégis nem a „magyar Gusz
táv Adolf egylet* nevet vette fel, 
ennek főoka abban van, hogy magyar
honi Gyámintézetünk szükebb körben, 
csupán hazánk határain belül kíván 
működni. Amig tehát a Gusztáv Adolf 
egylet az egész föld kerekségére ki
terjedő intézmény, „világszövetkezet“, 
addig Oy ámintéz etünk csupán csak 
magyar.

De a reformátusokkal való együtt
működés sem tartott sokáig. Refor
mátus testvéreink ugyanis a gyám
intézet kebeléből már 1845-ben kivál

tak és pedig azért, mert „a két pro
testáns egyháznak (ev. és ref.) egye
sülési törekvései fent (a királynál) 
nem fogadtattak kedvesen.“ így a 
„protestáns gyámintézet“ elnevezés, 
a „magyarországi ág. hitv. ev. Gyám
intézet“ névvel cseréltetett fel, ami 
természetszerűleg maga után vonta 
azt, hogy ezután a gyűjtést kizárólag 
csak ág. hitv. ev. vallásu hívek kö
zött rendez és a begyült összegből 
is csak az ág. hitv. ev. egyházakat 
segélyezi. Az ezután következő 48-as 
évek, majd az azokat követő gyász
korszak, amely a dicsőség után oly 
sok szomorú napot hozott a ma
gyarra, Gyámintézetünk életében is 
terméketlen időszaknak mondható! 
Összedülőben volt a kisded épület! 
Gyenge homoknak, megbízhatatlan
nak bizonyult a magyar szivek ta
laja, amelyen épült s úgy látszott, 
hogy a vihar, mely nemzetünk feje 
felett tombolva, zúgva elvonult, ment
hetetlenül magával ragadja a gyenge 
kis alkotmányt. — Majd szélcsend, 
nagy aléltság, a lemondás, a meren
gés kora következett I És az az alélt
ság ott ült minden honfinak, hon
leánynak szivében; hiszen nem volt 
más választás számunkra, mint fel
idézni a múltnak szemkápráztató di
csőségét és azon merengeni vagy 
sírni, keseregni a sivár jelen felett.

Néha-néha lehetett ugyan hallani 
a nemzet szive dobogását, de ajka 
néma, keze béna, tehetetlen volt! 
Egyházi életünknek is éreznie kellett 
e nagy nemzeti aléltságot.

Ez a kor nem volt alkotásokra hi* 
vatva, csupán csak a mentésre!

Csodálkozhatunk-e hát azon, vá
dolhatunk-e valakit, ha sokan minden 
nagyobb lelki megindultság nélkül 
elhallgatták volna afelett a kis, most 
született gyámintézet felett meg- 
konduló halálharang kongását. . .  ?! 
Hiszen oly sok, oly hatalmas, oly 
erős, oly magasztos intézmény meg
semmisült, annyi szent vágyat, re
ményt kellett sírba temetni, oly sok 
életerős férfiút, kiváló hazafit elsiratni, 
— hiszen úgy beborult az ég a ma
gyar felett, — csuda-e, ha részvét 
helyett végre fásult közönnyel teltek 
meg a keblek . . .  ? I

Ám annál inkább csudálhatjuk an
nak a fenkölt lelkű férfiúnak nemes 
alakját, annál mélyebben hajthatjuk 
meg előtte az elismerés zászlaját, aki 
ebben a zivataros időben „egyedül 
áll már csak a gáton merész lélek
kel és lángerővel, a közöny özöné
vel, előitéletek hullámaival szemben*. 
E férfiú a Gyámintézet nagy mes

tere, „az ország papja“ — Székács 
József pesti lelkész volt Az ő hatal
mas alakja mellett még a nagyok is 
eltörpülnek. Mint a jó szülő édes 
gyermekét, szive vérét soha el nem 
hagyja, sőt a veszély, a küzdelem 
idején mind szorosabban szorítja 
kebléhez s ha kell, élete árán is ol
talmazza, úgy őrködik ő is a kisded 
— valójában még meg sem szüle
tett — gyámintézet élete felett. Küzd, 
agitál szóval-tettel, nyilvánosan és a 
magánéletben, hogy felébressze és 
„erősítse“ a közszellemet, melynek 
mindenható, újjászülő erejében oly 
kimondhatatlan lelkesedéssel bizott.

S lassan-lassan megindul ismét a 
munka.

Nehéz, megpróbáltatásokkal teljes 
10 esztendő után újra feltámad a 
már meghaltnak vélt gyámintézet 
eszméje és csudás dolgokat alkot. 
Nemzetünk is ébredezni, az aléltság 
után eszmélni, lélekzeni kezd. Lassan- 
lassan tisztázódik a helyzet! Székács 
erélye, kitartása meghozta a várva- 
várt eredményt; szeretetének melege, 
lelkesedésének tüze leolvasztotta a 
szivekről a közöny és nemtörődöm
ség jégpáncélját. 1860-ban sikerül 
végre magyarhoni egyetemes evan- 
geliomi egyházi (e. e. e.) Gyáminté
zetünk megalakítására a kormány
engedélyt kieszközölni és így hosszas 
vajúdás után 1860-ban megszületett 
végre a rég várt, nagyrahivatott ked
ves vendég, a gyenge kis csecsemő: 
evangélikus egyházunk irgalmas Sa- 
maritánusa.

Jeligéjét, zászlaja feliratát Pál apos
tolnak a galácziabeliekhez Írott leve
léből választotta (Gál. lev„6., 9—10.): 
„Tegyünk jót mindenekkel, kiváltké
pen pedig hitünk cselédeivel“. Célja 
már ebben is kifejezésre jut, de kö
zelebbi meghatározásban igy hang
zik: „már létező egyházaink és tan
intézeteink felsegélése és ahol kíván
tatik, újaknak felállítása“.

E szerint tehát csakis gyülekeze
teket, egyházakat és tanintézeteket 
segélyez, személyre szóló adományo
kat nem ad.

A jövödelemszerzés módjára pedig 
már akkor megjelölték azt az irány
adó elvet, melyet Gyámintézdtünk 
azóta is híven követ: „a hívek bármi 
módon való kényszerítése nélkül, 
egyedül a keresztyén szeretet önkén
tes áldozatai által kívánja célját meg
valósítani*.

S azóta folyik a munka szakadat
lanul, kitartó buzgósággal.

Magyarhoni e. e. e. (egyetemes 
evangéliumi egyházi) Gyámintézetünk
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minden időben mint a Krisztusi sze
retet legfőbb megvalósítója szerepelt 
egyházi közéletünkben; egyszersmind 
„ez képezi a legerősebb kapcsot egy
házunk hívei között, mely kiterjed 
mindenkire, aki egyházunk tagjának 
vallja magát s amely a legalkalma
sabb arra, hogy az egyházi élet 
iránt fogékonnyá tegye a közömbösek 
nagy seregét, felébressze bennünk 
egyházunk szeretetét és ami ezzel 
együtt jár, az egyház és hitsorsosok 
iránti kötelesség nemes érzetét.* 
Azért „a Gyámintézet elsősorban az 
összetartozandóság érzetét kívánja 
ápolni, mert ez a kötelességérzet 
legtermészetesebb forrása. Akit azok
nak szenvedése nem érint, kiket a 
legszentebb kötelékek fűznek hozzá, 
azt a távolabb állók nélkülözése még 
kevésbbé fogja közömbösségéből ki
zavarni.“

Szervezete kiterjed magyarhoni 
evang. egyházunk egész területére, 
legfelsőbb hatósága egy egyházi és 
egy világi férfiúból álló egyetemes 
elnökség, kit jelenleg Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspökben és báró dr. 
Láng Lajos volt kereskedelemügyi 
miniszter, országgyűlési képviselő, 
egyetemi tanárban van szerencsénk 
tisztelni.

Alsóbb fokozatai ennek az egye
temes Gyámintézetnek a kerületi 
gyámintézetek, melyek négy hazai 
evang. egyházkerületünket foglalják 
magukban, élükön minden kerületben 
külön-külön egy egyházi és egy világi 
férfiúból álló elnökség áll. A kerületi 
gyámintézet viszont egyházmegyei, 
vagy esperességi gyámintézetre osz
lik az egyes esperességek szerint, 
amely viszont mint legalsóbb szer
vezeteket, az anya- és leányegyház

községek gyámintézetét, valamint az 
ifjúsági és női gyámintézeteket fog
lalja magában. (Folytatjuk.)

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákol.
Március 17. vasárnap, Gál. 6, 14.

„ 18. hétfő, Ezsaiás 54, 7.
„ 19. kedd, Zsolt. 119, 67.
„ 20. szerda, Máthé 27, 25.
„ 21. csütörtök, Ján. 12, 3.
„ 22. péntek, Máthé 21, 8 — 9.
„ 23. szombat, Lukács 22, 37.
„ 24. vasárnap, János 8, 46.
„ 25. hétfő, János 8, 51.
„ 26. kedd, Zsidó lev. 9, 13—14.
„ 27. szerda, Lukács 23, 34.
„ 28. csütörtök, Lukács 23, 42.
„ 29. péntek, Lukács 23, 43.
„ 30. szombat, János 19, 26—27.

Az egyház köréből.
Lelkészválasztás. A virágzó kötcsei 

gyülekezet folyó évi február hó 25-én 
eddigi helyettes-lelkészét, Németh 
Sándort, egyhangú lelkesedéssel lel
készül választotta meg. A jó Isten 
tegye áldottá a lelkész és gyülekezet 
szövetségkötését.

Az új énekeskönyv. A mencshelyi 
ev. gyülekezet az új énekeskönyvet 
böjt első vasárnapján vette haszná
latba a 72 évig használt győri éne
keskönyv helyett. A hívek az előző
leg többször ismertetett könyvet meg
szerették s tömegesen rendelték azt 
meg. Kedveltsége mellett az bizonyít 
legjobban, hogy még római katholiku- 
sok is több példányt vásároltak.

Vallásos estély. A rábaszenttamási 
ev. leánygyülekezet böjt első vasár
napján szépen sikerült vallásos estélyt 
tartott. Az estélyen közreműködött 
Nagy György nemeskoltai lelkész, 
aki a szabadságharc korában játszó 
szép elbeszélését olvasta fel. Az egy
házi beszédet Balikó Lajos kőszegi 
lelkész tartotta Máté ev. 26. részének 
47—56. verse alapján. Megrázó erővel 
mutatta be Jézust egyik tanítványától 
elárulva s majd valamennyitől — el
hagyatva. Szavalatokkal közremű
ködtek: Ormosi Karolina és Irénke, 
Horváth Sándor és Bauer Dávid;

valamint Házas Béla nemeskoltai és 
Balikó József bokodi tanító. Közben 
karénekek voltak, részben az új 
énekeskönyv dallamai közül.

Gyászrovat. Február 25-én nagy 
részvéttel temették el Sárváron Kar
ner Pálné, Mendel Judithot, ki 80 éves 
korában elhunyt. Életében egyházá
nak buzgó, áldozatkész tagja volt. 
Gyermekei: özv. Bauer Károlyné és 
dr. Mendelényi Jánosné 200 koronás 
alapítvánnyal örökítették meg emlé
kezetét. „Annak okáért soha meg nem 
indul, örök emlékezetben lészen az 
igaz.“

Temetöavatás. Az egyes egyház- 
községek életében ritkán ismétlődő 
ünnepély folyt le e hó 4-ikén Szil
sárkányban. Ekkor avatta fel és 
adta át rendeltetésének az egyház- 
község uj temetőjét Mikolás Kálmán 
lelkész. A felavatási szertartás, az 
egyházközségben már ádvent óta 
használatban levő uj énekeskönyvnek 
temetőavatási alkalmi énekével kez
dődött. Egyházi ének után Mikolás 
Kálmán lelkész tartotta meg szép 
avatóbeszédét.

Ujmalomsok. Az ujmalomsoki ág. 
hitv. ev. egyházközség február 14-én 
tartotta rendes évi számadó közgyű
lését. Bevétele 11335.42 kor., kiadása 
8485.05 kor. volt. Pénztármaradék 
2850.37 kor., mely összegből, a

„Templomalap“ folyó számla javára 
2404.33 korona esik. Ezen közgyű
lés az újonnan építendő templom 
költségeinek fedezésére a már két 
évvel előbb kivetett 25000 koronához 
még 10000 kor. járulék kivetését ha
tározta el, mely utóbbi összeg az 
újmalomsoki fogy. és ért. szövetkezet 
által a tagoknak évről-évre adandó 
vásárlási jutalékából fog törlesztetni, 
olyképen, hogy ezen jutalék a kive
tési lajstrom megfelelő rovatában a 
gyülekezeti tagok javára fog irattatni.

Az egyházközség „Templomalapja“ 
17159.06 kor., melyhez a hívek két 
éven át 5151.06 koronával járultak; 
a többi 12 év alatt önkéntes adomá
nyokból folyt be. A fogyasztási és 
értékesítő szövetkezet adott e szent 
czélra 5200 koronát, egyesek pedig 
6.807 koronát.

A nőegylet vagyona három év alatt 
1113.59 koronára emelkedett; a taka
rékmagtár értéke 3000.23 kor.

így lehet szövetkezeti téren az 
egyház szent céljait szolgálni s e 
mellett a hívek anyagi gyarapodását 
is előmozdítani.

Roth Henrik hittérítöjelölt kikülde
tési költségeinek fedezésére folytató
lagosan adakoztak: II. kimutatás
volt 230 K  42 f. Fides Frigyes Or
sóvá 5 K, ev. gyülekezet Csikvánd 
10'—, Zámolyi István Csikvánd 2*20,
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özv. Polgár Józsefné Csikvánd 1 * 10, 
id. Nagy Károly Csikvánd 0-40, Kal
már Gergely Csikvánd 0‘30, ifj. Tóth 
József g. Csikvánd 0'20, özv. Lemle 
Jánosné Felsőlövő 2'—, Skrabák 
Gyula pékmester Budapest 2 —, 
Scherfelné Frantz Erzsébet Nagy- 
szalók r —, özv. Band Józsefné Sop
ron 4 '—, özv. Fódy Jánosné Sopron 
2'—, Leitner Karolin Sopron 2'—, 
özv. Duchon Béláné Zombor 2'— 
Krupec István alesperes Hontudvar- 
nok 2'—, Julianna Poprád 5'—, Rátz 
Vilmos lelkész Pozsony 5'—, Beled
ről Karsay Bálintné 2'—, Karsay Ida 
és Irma 3’—, Büki Lajosné 2'—. 
Jakab Józsefné 1'—, Tóth Sándorné 
1'—, Butih Dávidné 1‘—, Jakab Sán
dor 0'30, Csákvári Lajosné 0‘60.

Eddigi főösszeg 287 kor. 52 fill. 
Midőn ezen újabb adományokat hálás 
szívvel megköszönöm, az ügyet a 
hívők további buzgó pártfogásába 
ajánlom. Ágfalva, 1912. február 28. 
Seholtz Ödön.

Lelkészbeiktatás. Február hó 25-én 
avatták fel új hivatalába a sajógömöri 
ág. hitv. ev. egyház ifjú lelkészét, 
Vályi Gusztávot. A felavatást Terray 
Gyula gömöri főesperes végezte. A 
lélekemelő ünnepen résztvett az egész 
gyülekezet s a világiak közül, Szent- 
iványi Árpád egyházkerületi felügye
lővel élükön, számosán. Legyen áldott 
az ifjú lelkész működése!

Sárvár. Egyik közeli vasárnapon 
tartotta a sárvári gyülekezet számadási 
közgyűlését, mely szerint bevétel volt 
9904 korona 57 fillér és kiadás 9457 
korona 81 fillér. A számadás a gyüle
kezet tagjainak buzgóságáról és áldo
zatkészségéről tesz bizonyságot. Az 
elmúlt évben két nagyobb alapítvány 
tétetett. Dr. Rácz István 500 koronás 
és Ajkay Gyula és neje Ostffy Róza 
1000 koronás alapítványa, ezenkívül 
sok kisebb adomány különböző egy
házi és iskolai célra. A közgyűlés 
lelkészének 300 és tanítójának 100 
korona fizetés jellegével nem biró 
drágasági pótlékot szavazott meg 
évenkint.

Hangverseny. A pápai evang. leány
egylet március 3-án a gyülekezeti 
tanácsteremben fényesen sikerült 
hangversenyt tartott. Az estély mű
sora a következő volt: 1. Népdalok. 
Énekelte a leányegylet énekkara. 2. 
Felvolvasás. Tartotta dr. Kovácsics 
Sándor . orvos. 3. Magyar Ábránd. 
Liszt Ferenctől. Zongorán előadta 
Széptóth Mariska. 4. Csipkerózsa. 
Irta Sas Ede. Előadta Bárdossy Pál.
5. Dalok. Énekelte Káldy Margit, 
zongorán kisérte Gyurátz Linus. 6.

Sybilla. Irta Erdős Renée. Szavalta 
Kakas Irén. 7. Dalok. Gyurátz Linuska 
zongorakisérete mellett énekelte Bár
dossy Pál.

Böjti felolvasások. A prot. irod. 
társaság pozsonyi köre ez évben is 
felolvasás-sorozatot rendez. A felolva
sások rendje a következő : I. március 
9 én: Krisztus keresztje. D. dr. Daxer 
György, theol. akad. tanár. II. március 
16-án: Újabb Petőfi-nyomozások.
Albert József, ev. lyceumi tanár. III. 
március 23-án: Wagner Richárd zene
drámái. Lic. Schmidt Károly Jenő, 
esperes és theol. akad. tanár. IV. 
március 29-én (pénteken): Két Prónay. 
Dr. Wagner Lajos igazgató, theol. 
akad. előadó. Énekek. Lampérth Géza, 
a Petőfi-Társaság tagja.

Itthonról.
Petőfi ünnep Aszódon. Szűkös 

határokon messze túlemelkedő ün
nep zajlott le a múlt hónap végén 
aszódi evang. leánynevelő intéze
tünkben. Ekkor tartotta a Petőfi ne
vet viselő országos irodalmi egye
sület ünnepélyét, melyen Herczeg 
Ferenc, Ferenczy Zoltán, Jászai Mari 
stb működtek közre. Az ünnep ren
dezésre alkalmat adott az a körül
mény, hogy a város algimnáziumát 
főgimnáziummá egészítik ki és Pe
tőfi nevéről nevezik el. Ebben az 
intézetben járt ugyanis a nagy költő 
1835—1838 ig s itt irta első költe
ményét. Aszódi evangélikus leányne
velő intézetünk falai közt az evan
gélikus vallású Petőfi Sándor em
lékezete vert visszhangot.

A termelés és értékesítés szer
vezése. A Hangya szövetkezet elha
tározta, hogy országosan szervezi 
az élelmiszerek tömeges termelését 
és értékesítését. Felhívást intézett a 
kötelékébe tartozó ezerszáz falusi 
fogyasztási és értékesítő szövetkeze
tekhez, hogy azok mielőbb jelentsék 
be, hol van oly alkalmas terület, és 
hol van a lakosságban hajlandóság 
arra, ahol meg lehetne honosítani 
az élelmiszer nagy tömegben való 
termelését. Különösen nagy súlyt vet 
a Hangya a baromfitenyésztés és 
tojástermelés felkarolására. Az arra 
vállalkozó községeket készséggel tá
mogatja a baromfi-gyűjtő és feljavító 
állomások létesítésében, s ahol a 
szükség kívánja, a célnak leginkább 
megfelelő tenyészbaromfi-törzsek be
szerzéséről is gondoskodik. A Hangya 
ezenkívül a már működő szövetke
zetekkel kapcsolatban tejcsarnokokat 
is létesít és azokat fölszereli gépek

kel, hogy igy nagyobb lendületet ad
jon és rendszeressé tegye a falusi 
kisgazdák tejtermékeinek értékesíté
sét. Gondoskodni fog a Hangya jó 
minőségű vetőmagról és a termelés 
irányításáról. Párhuzamosan ezzel 
szakközegei utján kitanitja a terme
lőket a piaci szokásra, a termelt 
élelmiszerek csomagolására és azok 
piacra szállítása körüli szükséges 
összes ismeretekre.

A milliomos földbirtokos. Aradon 
Mikoss András báró a minap el
adta Temesrékás mellett lévő 1300 
holdas birtokát Niederrnayer Ferenc 
eleki földbirtokosnak és sertéskeres
kedőnek egymillió kétszázezer koro
náért. Jellemző szorgalmas és sze
rény németjeinkre, hogy a vevő, aki 
még mindig csizmában és kék mánd- 
liban jár, a nagy vételárat egyszerre 
és készpénzben fizette ki az eladónak.

Az ország dolgáról.

A képviselöház utolsó heti ülései 
ugyancsak hangosak voltak. A Justh- 
páit, mint az előrelátható volt, foly
tatta az obstrukciót, mit Návay elnö ĵ 
a házszabályok szigorú alkalmazásá
val igyekezett lehetetlenné tenni. Sok 
éles beszéd, hangos szócsatározás 
fejlődött ki ebből. Sokszor az ülések 
késő délutánig eltartottak.

A kormány megbukott. Míg Buda
pesten a házszabályok felett vitatkoz
tak, addig Bécsben a kormány be
adta lemondását s azt a király el is 
fogadta. Azonban egyelőre megbízta 
Héderváryt és a kormányt az ügyek 
ideiglenes vezetésére. Ez a kormány
bukás rendkívül érdekes. Héderváry 
ugyanis azért bukott meg, mert a 
Kossuth-párttal kötött egyezségében 
a póttartalékosok behívására vonat
kozó javaslatot a magyar törvénynek 
megfelelően magyarázta és azt mon
dotta, hogy azokat csak a nemzet 
képviselete hívhatja be. Ebben a bé
csiek az uralkodó felségjogának csor
bítását látták, és — Héderváry meg
bukott.

Mi lesz most? A politika jövője 
egészen bizonytalan. A munkapárt, 
Kossuth-párt és néppárt Héderváry 
álláspontján vannak az említett kér
désben. így tehát bajos elképzelni, 
hogy az új miniszterelnök honnan 
szerez magának többséget. Lehet, 
hogy Lukács lesz a miniszterelnök, 
de az sem lehetetlen, hogy Héder
váryt újra kinevezi a király.
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A nagyvilágból.

A déli sark. Amundsen norvég 
sark-kutatónak a múlt év novembe
rének utolsó napjaiban sikerült a déli 
sarkot elérni. A bátor utazót a norvég 
kormány és a király is táviratilag 
üdvözölték.

Folyóba zuhant gyorsvonat. Bor
zalmas vasúti katasztrófa történt 
Kanadában. Prince Albert mellett egy 
gyorsvonat, a melynek egy hídon 
kellett volna átrobognia, belezuhant a 
folyóba. Egy vasúti kocsi teljesen 
fölfordult. Tizenöt utas eltűnt; ezeket 
halottnak tartják. Húsz utas súlyosan 
megsebesült.

164 kilométer egy óra alatt. A hír
neves francia aviatikus, Vedrines, a 
ki a minap már felülmúlta a repü
lésben a gyorsaság világrekordját, 
most, mint Pauból jelentik, még jobb 
eredményt ért el repülésben. 164 
kilométert és 300 métert röpült egy 
óra alatt.

Uj aranymezük. Az Amur folyó 
völgyében kincsásók aranyföldet fe
deztek föl, melyet körülbelül 300 
kinai és koreai titokban aknázott. Az 
Amur alsó folyásánál is nagy arany
mezőkre bukkantak. Az aranymező
ket egy angol társaságnak adták 
bérbe.

Milliók éhínsége. Kina egyes tar
tományaiban körülbelül három millió 
ember éhezik s különösen a gyer
mekek százával pusztulnak el egy 
falat kenyér hijján. A rettenetes 
nyomorúság enyhítésére nemzetközi 
segitő-bizottság alakult.

Megfagyott lakodalmi menet. Orosz
országban Kologrit közelében (Koszt
roma kormányzóság) egy tizenhárom 
emberből álló lakodalmi menet a 
hóviharban elpusztult.

A Harangszó perselye.

Rimakokovai tűzkárosultaknak ed
digi gyűjtés 234'82 K. Újabban ada
koztak : Ev. nőegylet Kemenesmagasi 
10"— K, Bojtos János Kemenesma
gasi 1’—, Bojtos Jánosné Kemenes
magasi 1*— Rudi Isvánné Kemenes
magasi 1'—, Árvái Mihályné Keme
nesmagasi P—, N. N. Kimakokova 
1*—. Összesen 249 K 82 f.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 456 K 
22 f. Újabban adakozott Mészáros 
Bálintné Sárvár 2'— K. összesen 
458 K 22 f.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten!

G A B O N A Á K A i i .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság 

gőzmalmából Körmend, 1912. év, március hó 
14-én.

Búza 22 40, Rozs 20.20, Árpa 20.—, Zab 
20 20. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Neveljük népnket a kertészkedésre!
A 'törökbecsei evangélikus egyházközség 

állami felügyelet és szakkertész vezetése alatt 
álló gyümölcs- és konyha-kertészete a népnek 
gazdasági nevelését tűzve ki czélul, bizalom
mal fordul az evangélikus közönséghez, hogy 
segítségére legyen.

Sürgős szüksége van legfeljebb 35 éves, 
nős, de lehetőleg gyermektelen férficselé
dekre. Javadalom 600 kor. készpénz; la
kás, elég tüzelő- és fütő-anyag, elég konyha
kerti termény, zárva tartott, illetve legelőre 
hajtott egy tehén, egy borjú, két disznó 
részére konyhakerti hulladék. Költözködésre 
60 kor., amit 3 évi szolgálat után nem kell 
visszatériteni. Felesége 80 fillér napszámért 
köteles dolgozni s a telep épületeit ingyen 
tatarozni a többi éves cselédek feleségeivel 
felváltva.

Sürgős szükség van még idénymunkásokra 
is. Ha fiú legalább 15 éves, ha leány legalább 
16 éves, ha asszony legfeljebb 30 éves legyen. 
Javadalom: lakás fűtéssel és havi 40 korona, 
melyből 20% a szolgálat végéig, 1912. novem
ber elsejéig biztosítékként marad.

Minden cselédnek s idénymunkásnak 
tudnia kell magyarul.

Az illetőknek a tisztességes javadalmon 
kivül az a még sokkal nagyobb hasznuk, 
hogy gyakorlatilag megtanulják a gyümölcs-, 
konyha- és virág-kertészkedést, méhészetet és 
gazdasági háziipart. Előzetes szakismeretet nem 
kívánunk, csak azt, hogy a férficselédek 
jártasak legyenek a lógondozásban

A nálunk szolgait idénymunkásokat a jövő 
években előnyben részesítjük az éves cselédek 
szerződtetésénél is. A fölösen jelentkezők az 
ajánlás szerint előjegyzésbe kerülnek.

Csak azon jelentkezők közül választunk, 
kiket az illetékes evangélikus lelkészek külön 
levélben is ajánlanak. Csak olyan egyéneket 
kérünk ajánlani, kik mintaképei a jó munkásnak

Törökbecsén (Torontál-vm.), 1912. febr. 20.

ifj. KOREN PÁL, lelkész.

Szép színes bibliai

KONFIRMÁCIÓI EMLÉKLAPOK
magyar é s  ném et kiadásban. 

25 darab 5 korona.

Csomagolás és postadíj 1 korona.

Kapható: a „HARANGSZÓ“ szer
kesztőségében Körmenden.
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Szal öky  Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthárom ságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirköraktara.
Kataszteri földmórósliez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.
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Toronyóra -kész í tő .  
Sándor Ferenc

ev. gyű l. gondnok

KörmendeD, Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.
Költségvetés bérmentve.

K u l c s á r t  k e r e s n e k .
Javadalma: 500 korona, 12 mm. 

búza, 2 mm. tavaszi gabona, 1800 
□-öl töld, lakás, fűtés- és világítással,
1 tehéntartáshoz szálas takarmány,
2 sertéstartáshoz szaporulattal legelő. 
Jól kell tudni magyarul írni és olvasni. 
Szolgálatbalépés 1912. április 1. Jelent
kezhetni az illetékes evangélikus lel
késznél, aki megtudhatja a czímet a 
szerkesztőségnél.

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S ZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletii Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, Halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait, ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid á rak! Pontos és gyors kiszolgálás !
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Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Bepedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzalba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 

_ mely által ezek könnyen
húzhatók s a falakat nem rázzák. Faboronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Eovácsblt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

POHL G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

A lapittatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

•  •mWm % f í  í V f  « f s  » » «  » 1 «  a f f  a f f  « 1 «  m Wm m T n  « 1 »  m Z #  a < f  a l f  « » «  » T »  « > «  « » «  « t g  « f f  a t f

A IDinéin! nli ág. liílv. ev. Egyházkerület rij énekeskönyve a

alig félesztendővel az első kiadás megjelenése után immár az ötödik kiadásban van forgalomban s így a kér. Énekeskönyvet ma
már mintegy 25,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv a következő egyházakban var használatban:
Dunántúli Egyházkerület:

Akaii — Farád Kácsfalu Lovászpatona Pálfa * Simányi Uraiujfalu
Alsólendva Galsa Kemeneshögyész Meneshely Pápa Somogy csurgó Vadosfa
Alszópor Gecse Keszthely Mezőlak Pécs Sopron Vanyola
Bakonytamási Gércze Kisbér Nagybaráti Pogányszentpéter Surd Várpalota
Boba Gyékényes Kisczell Nagygeresd Porrogszentkirály Szekszárd Varsánd
Borgáta Hodos Kissomlyó Nagykanizsa Réti Szepetnek Vásárosmiske
Csorna Homokbödöge Kocs Nagyszokoly Rigács Szilsárkány Veszprém
Czelldömölk Iharos Körmend Nemeskér Sand Tab Vönöck
Duka Iharosberény Kőszeg Nemesmagasi Sárszentlőrincz Takácsi stb.
Egyházashetye Jánosháza Köttse Nemesszalók Sárvár Tényőfalu

M á s  e g y h á z k e r ü l e t e k :
1. Felszőszeli (Dunáninneni) 6. Léva (Dunáninneni) 11. Szák (Dunáninneni)
2. Igló (Tiszai) 7. Nagyszentmiklós (Bányai) 12. Százd (Dunáninneni)
3. Iklad (Bányai) 8. Nagyszombat (Dunáninneni) 13. Tiszaföldvár (Bányai)
4. Komárom (Dunáninneni) 9. Orosháza (Bányai) stb.
5. Kölesd (Dunáninneni) 10. Pozsony (Dunáninneni)

A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötésekben van állandóan raktárunkon :
Félvászonkötésben a táblán kehelylyel . K 2.20 Párnázott borjúbőrkötésben kehelylyel (dobozban) . K 12.—
Egészvászonkötésben a táblán kehelylyel (tokban) . „ 2.80 Műelefántcsontkötésben » • . 1 2 .-
Egyszerű bőrkötésben „ „ V • » 6 . - Dallamos könyvecske a keresztyén énekeskönyvhöz „ — .24
Párnázott chagrinbőrkötésben „ (dobozban) „ 8.—

Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre 
való tekintet nélkül) legalább 50 példányt rendelnek meg, 25% árengedményben részesülnek, de a szállítási 
költséget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

H O B N Y Á N S Z K Y  V I K T O R  könyvkiadóhivatala BUDAPEST, V., Akadémia-utca 4.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési ír* egész érre közvetlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések a szerkesztőség olmére Körmendre (Vasvármogye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító la.

Tartalom: Gárdonyi Géza: Krisztus álma (vers.) — Kereszt tövén. — Zábrák Dénes: Ecce homo (vers). — Monda a Krisztus keresztjéről. 
Luther: A húsvéti kép. — Sántha Károly: Husvét ünnepén (vers). — Kapi Béla: Megiratlan húsvéti evangéliom. — Dr. K-vácsics Sándor: 
Közegészség. — Kiss Béla: Az igazi imádság (vers). — Egyházi talány. — Ki bánja meg ? — Orvosság a rágalom ellen. — Nagy István: 
A Gyámintézet és a Gusztáv Adolf Egylet. — Pohánka Margit: Végzet (vers). — Csite Károly: Farkasguzs. — Kicsiny nyílás. — Találó

felelet. — Ország-Világ. — Persely. — Luther Társaság.

Virágvasárnap.
„A te királyod 

san." . . .
jő hozzád alázato- 

Máté 21, 5.

Krisztus álma/)
Legenda virágvasárnapra. —

A pálmafák alá vonult 
A Mester és a kis csapat,
— Hol hűs árnyat ereszt a lomb, 
Pihenni fáradalmukat.
S míg őket álom ringatá,
Susogni kezd a kis liget:
Mozdul a fa, virág, fűszál, 
Vonaglottak a tövisek.

A Pálma kezdi: — Én vagyok 
A fák között, kit ő szeret,
Ha fáradt volt, levélernyőm 
Föléje hűs árnyat vetett.
S midőn hozsannát zeng neki 
A szent városban ifjú, agg,
Útjára lombom ezrei 
S legszebb virágim hullanak.

*) A Luther-Társaség kiadásában megjeleni 
Hárfaliartgok c. vallásos költemény gyűjte
ményből

Sápadtan az Olajfa mond:
— A nap leszáll s eljő az é j ;
S lappangva lombjaim alatt 
Az áruló már lesre kél.
És eljő az Űr, s én hallgatom 
Gyötrődő lelke mit sóhajt.
Két karja az éghez remeg . . .
És rája villan dárda, kard.

A tó színén feljő a Nád,
Fürtös feje búsan zizeg:
— Királyi pálca én leszek.
Miért is szültek a vizek?

A Tüske szúrós ágait 
Magához nyomva így zokog:
— Átok reám e tőrökért,
Én vérzem a szent homlokot.

A Tölgy megbdrzong, s felsóhajt:
— Holnap kivájgoak engemet. 
Holnapután a Golgotán
A hóhér rajtam öli meg.

A zöld Borostyán így rebeg :
— Sírjához innen kúszom én 
S ezer karommal ölelem
Ki legjobb volt a föld színén.

A kis liget virágai 
Susognak erre sírva mind:
— Oh elmegyünk ráomlani,
Sírján kiadni lelkeink!

Főikéi az Úr. S a kis csapat 
Indul a szent-város felé.
Az Úr előbb mindkét kezét 
Áldásadón fölemelé:
— Nézzétek — szól — a harm atot: 
Mint könnyek ezre úgy ragyog.

Gárdonyi Géza.

Nagypéntek.
„Jézus monda: elvégeztetett minden. 

És lehajtván fejét, klbocsátá lelkét."
János 19, 30.

K ereszt tövén.
Az a kérdés, hogy átérezzük-e 

igazán nagypéntek gyászát?... Fel
öltöztetjük-e lelkünket éj fekete ruhába 
s megtesszük-e Jézussal az útat a 
megváltás keresztjéig ? . . .

Nem egyszerű emlékezésre van 
szükségünk, bár ez is fontos. Az 
Igaz ártatlan kinoztatására való visz-
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szaemlékezés megtisztítja lelkünket. 
Részvét, szeretet, kegyelet ébred 
nyomában. Ha a Krisztus szenvedé
sének történetét jól hangsúlyozva el
olvassuk az evangéliomból, megmoz
dul szívünk és könny lopózik sze
münkbe. Meleg érzés rezeg szavunk
ban : „óh ártatlan szenvedő, meg
feszített J é z u s ! .. .“

De ez nem elég ! Nekünk a visz- 
szaemlékezés után bűnbánatra, a ke
gyelet után megtérésre van szüksé
günk. A régi prófétai jóslat (Ezsaiás 
53. rész) megjövendeli, hogy „a mi 
betegségünket viseli, és az ő sebeivel 
gyógyulunk meg.“ Ugyanez a gon
dolat emelkedik ki Pál apostol taní
tásából : „Isten azt, ki bűnt nem tud 
vala, tette miérettünk bűnné, hogy 
mi lennénk Isten igazsága ő benne.“ 
(II. kor. 5, 21.) Éppen azért nem is 
lehet ezt a napot máskép megszen
telni, hanem csakis bűnbánattal és 
törödelemmel.

Kevés ünnep nyúl be annyira éle
tünk bensőjébe, mint nagypéntek 
napja. A legkomolyabb kérdést intézi 
hozzánk: mitől várjuk üdvösségün
ket?. . .  Embererőtől, cselekedetektől, 
érdemtől, avagy pedig a Krisztus 
megváltói halálától?... Ha igazán 
akarunk ünnepelni, akkor határozott 
választ kell adnunk. És valahányan 
emberi értéküket túlbecsülik, vala
hányan jócselekedetektől remélik az 
örökélet ajtajának megnyílását, vala
hányan a külső kegyesség cseleke
deteit Istenszolgálatnak veszik, anél
kül, hogy a lelkűk tartalmat vinne 
azokba, — mindannyian megsemmi- 
tik nagypéntek igazi jelentőségét. Sze
retnénk eléjük állva, így szólni hoz
zájuk : „minek nektek a Krisztus és 
mit ér nektek az ő halála, ha olyan 
jók vagytok és olyan erőseknek ér- 
zitek magatokat ? . . .  Micsoda vallás
nak vagytok tagjai, ha rátok nem 
vonatkoznak Pál apostol (Róm. 3, 23) 
és János apostol szavai (Ján. lev.
I. 1 ,8 .): mindenek vétkeztek és nin
csen igazság mibennünk 1 ...

Ez a büszke emberi elbizakodottság 
veszélyezteti leginkább nagypéntek 
helyes ünneplését. Magunkat meg
ismerve, bűneinket, sőt jóra képtelen
ségünket is belátva, kell eljutnunk ä 
Krisztus keresztjéhez. Éreznünk kell 
koldus szegénységünket, teljes érde- 
metlenségünket. És várnunk kell min
dent ő tőle. De ez a „mindent-várás“ 
ne legyen üres szó, hanem lelki meg
győződés és élet. Olyan élet, melybe 
fokról-fokra lépünk be és önmagunk 
lassú elveszítése után fokról-fokra 
találjuk meg a „mindent“ a Krisztus

ban. Mert „megigazulunk ingyen, az 
Isten kegyelméből, a Jézus Krisztus
ban lett váltság által. (Róm. 3, 24’.)“ 
„Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, 
hogy a mi bűneinket elvenné.“ (Ján. 
I., 3, 5.)

Ezzel az érzéssel imádkozzunk a 
golgothai keresztfánál:

„Krisztus ártatlan bárány,
Ki értünk meghaltál,

• Nagy engedelmes voltál 
A rettenetes kínban.
Bűneinket viselvén,
Minket megváltottál,
Hallgass meg minket,
Hallgass meg minket,
Oh Jézus, óh Jézus! . . . “

Eeee homo.
(Nagypénteken.)

lm, az ember! . . .  nem, . . .  hiéna-had, 
Ajka, halld, mily szitkokra fakad I 
Golgothára hajtja mesterét 
S üdvét önkezével tépi szét ;
S kinek nyomán áldás virult s éden, 
Kínkeresztre szegzi vak dühében.

lm, az ember! Nézd, imádjad őt,
Az ártatlan, néma szenvedőt;
Bár jutalma gúny s kínos halál, 
Csüggedés keblébe még se száll. 
Szent testét mig festi drága vére, 
Áldást rebeg gyilkosi fejére.

lm, az ember! Bűnös, vak, szegény! 
Setét fátyol leng ma is szemén. 
Balga ésszel vágja azt a fát,
Mely üdítő friss gyümölcsöt ád.
S Krisztust, aki üdve, Megváltója, 
Hűtlen megtagadja, kigunyolja.

S im, az ember! . . .  örök kegyelem, 
Eltiporva is jót tesz velem.
Bűnöm átkát hordja; szeret, áld,
És megédesíti a Halált.
Istenember! hálám zeng ma néked,... 
Taníts tűrni, bizni, s áldani téged!

Zábrák Dénes.

Monda a Krisztus keresztjéről.
Régen meg van a néphitben a kö

vetkező monda :
Amikor Üdvözítőnk a keresztfán 

csüngött, egy gólya repült el felette 
és látva az ő nagy szenvedését, szá
nakozva kelepelt: erősítsd őt, erősítsd 
ő t! Ez időtől fogva e madár szent 
madara lett az embernek. Örömkiál
tással fogadják, ahol csak leszáll. 
Ahová fészket rak, oda a néphit

szerint nem üt a villám, aki fészkét 
feldúlja, annak tehene véres tejet ád.

A gólyához csatlakozott a fecske. 
Amint megpillantotta a házban gyöt
rődő Megváltót, folyton azt csicseregte: 
hívesitsd őt, füvesítsd őt. A fecske 
is kedves madara lett ezért az em
bernek. Aki a fecske fészkét feldúlja, 
saját szerencséjét dúlja fel.

A kereszt közelében volt a veres
begy is. Meglátta az ártatlanul ömlő 
vért, ijedten repült oda és megállítani 
igyekszik azt, ami azonban nem si
került neki, sőt néhány csepp a tol
lára ragadt. Innen a neve.

Egy másik madár a szeget akarta 
kihúzni a vérző sebből, úgy hogy a 
nagy erőlködésben csőre elhajlott. 
Ma is „keresztcsőrű“ a neve.

A növényvilág is kifejezést adott 
az Üdvözítő kínos szenvedése iránt 
való részvétének.

A fűz, amely a keresztfa közelé
ben állt, bánata jeléül lehajtotta a 
'koronáját; ma is „szomorúfűz“ a neve.

A ciprus azon időtől fogva, hogy 
az Üdvözítő halálsápadt arcát meg
látta, csak a sírdombokon akar lakni.

A nyárfa félelmében és szánako
zásában remegni kezdett: ma is
„rezgő nyárfa“ a neve.

Naiv megnyilatkozások ezek, de 
nagyon szép és mély gondolatok 
rejlenek mögötte. íme, még az érzé
ketlen természet is szánakozik a Meg
váltó szenvedésén. És te ember, aki
ért meghalt, sokszor, nagyon sokszor 
nem is gondolsz rá, sőt ellene fordulsz.

Hu svét.
„Feltámadott , n incsen  itt I De előtte

tek m egyen  Galileában, ott őtet m eg
látjátok."

Márk 16, 6—7.

A húsvéti kép.
Luther Márton húsvéti beszédéből.

Nem elég magát a húsvéti történe
tet ismernünk, azt is meg kell tanul
nunk, mire szolgáljon az és miként 
kell azt hasznunkra fordítanunk. Két 
különböző képet kell magunk elé ál
lítanunk. Az egyik ama szomorú, 
gyötrelmes, gyászos és véres kép, 
melyről Nagypénteken hallottunk. A 
másikban Krisztus Urunk más, szép, 
élő, nyájas és vidám arccal lép elénk, 
hogy megtanuljuk s jól megértsük 
ama vigaszt, melynélfogva a Krisztus 
halála nem csupán összes bűneinket 
ölte meg és törölte el, hanem az ő 
feltámadása nekünk örök megigazu- 
lást és életet is szerzett.
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Mert miként előbb a Te bűneid az 
ő nyakába függtek s őt keresztre 
szegezték, úgy most e másik képeD 
azt látod, hogy nincs többé őrajta 
bűn, hanem csupa igazság, nincs fáj
dalom és szomorúság, hanem csupa 
öröm, nincs halál, hanem csupa élet 
s örökélet, melyhez e szegény földi 
lét hozzá nem mérhető.

E képnek méltán örülhetünk, mert 
azt látod, hogy a te Ur Krisztusod, 
aki előbb a te bűneid miatt oly vég
telenül nyomorult volt, most szép, 
tiszta és dicső s a bűn mind eltűnt 
róla. Azután számíts tovább s gondol
kodjál felőle, ha bűneid nem súlyo
sodnak többé reád, hanem a Krisztus 
szenvedése folytán Isten azqkat rólad 
levevén. a Krisztusra rakta, ma pedig 
husvét ünnepén immár ő reá sem 
tapadnak, hova lettek azok tehát ? 
Nem igazán mondja-e Mikeás próféta: 
Eltapodja a mi álnokságunkat, a ten
gernek mélységes örvényébe veti min
den bűneinket, — hogy se ördög, se 
semmifé'e teremtmény soha többé 
meg ne találja azokat ?

Ez tehát a mi hitünknek dicső és 
örvendetes tantétele, mely egyedül 
képes minket igaz keresztyénekké 
tenni, a mely mégis az egész világ 
gúnyjainak céltáblája s melyet minden 
ember gyaláz és káromol. Látjuk ezt a 
mi nemeseinknél, polgárainknál, kik 
inkább csak szokásból hisznek, s nem 
keresik egész komolysággal ama túl- 
világi életnek bizonyosságát; mert 
különben arra irányoznák figyelmüket, 
nem merülnének el annyira e földi 
élet gondjaiba a mindennapi kenyérre, 
hírvágyra s egyéb dolgokra vonatkozó 
kérdésekben, hanem inkább egész 
buzgósággal keresnék az örökéletet. 
Ámde prédikáljunk és mondjunk, amit 
csak akarunk, a világ mégis csak 
boldogságnak tartja azt. így ez a hit
cikk sem verhet oly mély gyökeret, 
mint szükség volna, még azoknak 
szívében sem, kiket a hívők közé 
számítunk.

Pedig lehetünk-e máskép valódi 
keresztyének, mint ha eme tantétel 
a hit által szivünkben megfogamzott, 
bizonyossá lett és megerősödött?

Jézus a halálban nem maradhat, 
előtör tehát ismét, eltiporja a halált 
s mindazt, ami a halálnak segédkezet 
nyújtott, a bűnt és az ördögöt s új, 
örök életben uralkodik, melynek bűn, 
halál és ördög többé nem árthatnak 
semmit.
y Ezt‘magasztalja világos szavakkal 
szent Pál: „Isten titeket, kik meg
haltatok vala a bűnökben, a Krisz
tussal együtt megelevenített, megbo

csátván néktek minden bűneiteket és 
eltörölvén a ceremóniáknak ellenünk 
való kezünkirását, mely nékünk elle
nünk vala és azt haszontalanná tévé, 
a keresztfára azt felfeszitvén. És meg
fosztván a birodalmakat és hatalmas
ságokat, azokat nyilván mutogatta, 
diadalmat vevén azokon a keresztfa 
által.*

E mondat két fődolgot foglal ma
gában. Először is azt mondja, hogy 
Krisztus szenvedése által eltörölte azt 
a kéziratot, melyet a törvény miatt 
magunkról adnunk kellett. Ezt pedig 
Pál apostol így érti: Mindnyájan tud
juk a törvényből, hogy Isten mit 
követel tőlünk, mit kell és mit nem 
szabad cselekednünk. Ha már most 
a törvényt áthágjuk, elmulasztván 
amit az parancsol, vagy pedig cse
lekedvén, ami abban tiltva van, nem 
menekülhetünk, előáll a lelkiismeret 
s ránk bizonyítja, hogy gonoszul 
cselekedtünk; lelkiismeretünk tehát 
mintegy adóslevél gyanánt fekszik 
előttünk, melybe önkezünkkel írjuk 
bele a bizonyítványt, mely szerint 
engedetlenek voltunk s így Isten ha
ragját és bűntető szigorát kell hor
doznunk. Ez a kézirat — úgymond 
szent Pál — a törvény folytán jő 
létre; mert ha törvény nem volna, 
akkor át sem hághatnánk azt.

Ilyenformán mindkettő, a bűn és 
a kézirás ellenünk bizonyít, úgy hogy 
tagadnunk nem lehet, be kell ismer
nünk tartozásunkat, mint annak a ke
reskedőnek, aki ellen saját kezeirása 
és pecsétje szól. Ekkor tesz immár 
jó szolgálatot nekünk a mi Krisztus 
Urunk, mondja Pál apostol; mert 
vevén a mi kezünkirását, odaszegzi 
azt a keresztre, azaz átlyukasztja és 
széttépi azt, hogy érvénytelen legyen, 
minket többé ne vádolhasson s ne 
árthasson semmit. S miért ? . . .  6  az 
Ur Krisztus, azért függ a keresztfán, 
mert a mi bűneinkbe lépett s öntes
tével kívánja megfizetni a mi bűne
inket. Ez az egyik főpont.

Másodszor pedig Krisztus megfosz
totta a birodalmakat és hatalmassá
gokat; azaz elvette az ördögnek ha
talmát, hogy többé a híveket bűnre 
ne hajthassa és ne kényszeríthesse, 
mint annakelőtte, míg a Krisztushoz 
nem járultak, mert immár a Szent
lélek segítségével ellene állhatnak a 
gonosz ellenségnek, Isten igéje és a 
hit által hathatósan védekezhetnek 
az ellen, hogy többé ne bánthassa 
őket; evégre adja ugyanis nekünk 
Krisztus az ő szent Lelkét.

Valamint pedig az ördög, úgy a 
hatalmasságok is kifosztalak; azaz

a halált, mely minket földre tepert, 
szintén megfojtotta a Krisztus, úgy 
hogy ennekutána a keresztyének az 
ördöggel és halállal szemben biztos 
vigasztalást és diadalmat nyernek; 
mert habár mindketten teljes düh vei 
és haraggal fordítják is összes ere
jüket a keresztyének ellen, célt nem 
érhetnek, mint sz. Pál is mondja: 
Istennek választottait a Jézus Krisz
tusban senki nem kárhoztatja.

E dicső győzedelmet ünnepeljük 
husvét napján. S e napnak minden 
ereje és áldása attól függ. vájjon 
jól szívünkbe véssük-e s rendületle
nül hisszük-e hogy Krisztusban Isten 
az ördöggel, az igazság a bűnnel, az 
élet a halállal, a jó a gonosszal, a 

.tisztesség a káromlással viaskodott 
s amaz nyert diadalmat. Ez a kép 
emelje fel a porból a mi szívünket; 
mert azért áll ez előttünk, azért nyer
tük azt ajándékul, hogy úgy vegyük 
azt, mintha minmagunkat támasztott 
volna fel ma az Isten a Krisztussal. 
Amily kevéssé látsz ugyanis a Krisz
tuson bűnt, halált és átkot, elhiheted, 
hogy ép oly kevéssé kívánja azt Isten 
a Krisztus érdeméért rajtad is látni, 
ha főgondodat ezen ő föltámadására 
fordítod s abban üdvödet keresed. 
Ilyen kegyelmet közöl velünk a hit. 
A dicső feltámadásnak ama nagy 
napján többé nem hisszük ezt, hanem 
látjuk, tapintjuk és érezzük.

H usvét ünnepén.
Fehér zászló leng végig a világon, 
A béke-zászló s mindent eltakar. 
Nép milliói égre néznek áldón, 
Köztük a sokat szenvedett magyar. 
Kössétek már a koszorút, arák, 
Örömkönynyel öntözzétek, anyák,
S áldjátok a názáreti királyt,
A béke ő, ki sírjából kiszállt.
Örömhír járja be a nagy világot : 
Győz az igazság és az eszme él. 
Csak a hüvely, mit ember bukni látott, 
A mag a vérázott földbül kikéi. 
Sötét felhőbül a nap kiragyog; 
Csüggedt szivek, ünnepet tartsatok 
És zengjetek Annak dicséretet,
Ki maga az erő és szeretet 1
Angyali szó zeng az egész világnak: 
Megtöretett hatalmad, oh halál!
Az erős csernek, a gyenge virágnak 
Van tavasza, van I E törvény megáll. 
Van tavaszod s reggeled, téli éj,
Ne sírj, oh gyászos lélek, higy, remélj I 
Ez ünnep ád gyógyító balzsamot — 
Alleluja ! Az Ur feltámadott 1

Sántha Károly.
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Megiratlan húsvéti evangéliom.
Irta : Kapi Béla.

1. Mikor Mária Magdolna kora 
sötétségben drága kénetekkel kiér- 
kezék a sirhoz, találá, hogy a kő 
el vétetett a sír szájáról.

2. És hasztalan kereste az Ur 
Jézusnak a testét.

3. Megálla azért a sziklasiron kívül, 
lehajtá fejét és keserűen sira.

4. És láta angyalt fehér ruhában 
és az monda neki: asszony micsoda 
bánatod vagyon te neked? . , .

5. ő  pedig felele mondván : elvitték 
az én Uramat és én nem tudom, 
hová tették őt.

6. Az angyal mondá : óh asszony I 
ne légy balgatag • a te sírásodban. 
Miért keresed a holtak között az 
é lő t? ... A Krisztus nincsen itt, fel
támadott !

7. És felemelé fejét Mária, (a te
kintetében pedig nagy félelem volt) 
és igy szólt: nem érthetem, amit a 
szád mond, fényes ruháju ifjú. Mit 
használ nekem a te beszéded, ha 
nem láthatom az én Uram Krisztuso
mat. Légy kegyelmes hozzám szá
nandó asszonyhoz s mutasd meg, 
hová vitted fűszerszámos fehér gyolcs
ba takart drága testét. Hadd legyen 
az enyém a megholt.

8. És lehajtá fejét és újra keser
vesen sira.

9. Az angyal pedig vigasztaló őtet 
és mondá: ne félj, ő előttetek megyen 
nemcsak Galileában, hanem minden 
világokban. Jöjj és lásd te magad.

10. És kézenfogva végigvezette az 
arimathiabeli József kertjén. Amerre 
mentek, fügefák, gránátok meghajtók 
előttük ezüstös lombjukat és a nap 
bearanyozta a karcsú ciprusok és 
pálmák koronáját.

11. ők pedig menve-mentek az 
üres sírtól messzire, messziről mesz- 
szebbre, megszokott vidékről ismeret
len időkbe, jövendő világokba. S 
amerre mentek, lépésük nyomán 
mindig nagy világosság támadt. -

12. És végigmentek egy nagy 
városon. A tündöklő világosságban 
elkáprázott Mária Magdolna szeme 
s lelke megszédült a lármás utcák 
zajától. De az angyal nem bocsátó 
el kezét, hanem szelíden vezette őt.

13. Azután elhagyott utcákba ér
keztek. Megbotlottak a kiálló kemény 
kőben s könnyű ruhájukat összébb 
húzták testükön, mert fáztak a sötét 
hidegben.

14. Kicsiny kunyhók után az 
utolsóhoz érkeztek. Kormot eresztő 
olajmécs pislogott ablakában.

15. Földre vetett szalmazsákon 
sorvadó ember feküdt. Az arca ró
zsás volt s a melle zihált. A kezét 
sápadt asszony fogta, a sarokban 
pedig két kicsiny gyermek összebújva 
aludt, mert nagyon sokat sírtak ők.

16. Azután megzörgették az abla
kot. Egy férfi jött és föléje hajolt a 
betegnek. Üveget és csomagot tett 
az asztalra és felülről szózat hallat
szék: az Ur küldi tinektek ezt.

17. Majd jött egy másik, letér
delve imádkozott és szólt: ne félje
tek, az Ur gondot visel!

18. Az angyal pedig megfogta 
Mária kezét és mondá: avagy nem 
láttad-e a Mestert ?

19. De az siránkozva felelt: hol 
vagyon az én Uram Krisztusom, ad
játok vissza őt énnékem!

20. A harmadik utcában, mikor 
odaérkeztenek, megállották egy ablak 
alatt, mely világos vala s melynek 
egy része papiros vala. És benéztek 
ők.

21. íme, éppen akkor sivalkodó 
gyermekek rohantak az ajtó felé, 
felkapaszkodtak egy ember ölébe és 
nyakába csimpaszkodtak. És ennek 
arca, meg keze kormos volt. Egy 
szelid asszony pedig mosolyogva 
nézte őket. És azután a gyerekek, 
meg az asszony arca is kormos lett.

22. Mikor asztalnál ültek, meg
szegték a kenyeret, s imádkozásra 
hajták le fejüket. És lön nagy 
világosság és ismeretlen szózat: békes
ség nektek! . . .

23. *Az angyal pedig megérinté 
Mária Kezét és monda: avagy nem 
láttad-e az Urat ?

24. ő  pedig nem felele, mert szíve 
a nehéz fájdalomban elszórnia.

25. Amint tovább mentek, egyik 
háznál jajgatás állította meg őket. 
Betekintettek és látták, hogy fehér- 
szakállu öreg fekszik a koporsóban, 
őszhaju asszony siránkozott mellette, 
de mások az égre mutattak és szelid 
szóval vigasztalták őt.

26. Az angyal pedig megérinté 
Mária kezét és monda: avagy nem 
láttad-e az Urat ? . . .

27. Mária maga elé tekintett és 
nem felele.

28. Közeledtek egy palotához, mely 
márványból készült vala s melynek 
lépcsői drága szőnyegekkel jíaJárrak 
leteritve. És az asszony felbuzdult 
az ő reménységében, gyorsabban 
lépegetett és igy szólt: jöjj, itt ke
ressük az U rat! . . .

29. Mikor odaérkeztek, éppen - 
akkor egy gazdag ruháju szolga

rongyos koldus-asszonyt taszított ki 
a kapun. És ő keservesen sirt.

30. Az angyal pedig megfogta 
kezét és monda: ne sírj, jöjj, keres
sük az Urat I. . .

31. Mária szomorúan lehajtotta 
fejét és magának csöndesen monda: 
keressük az U rat!

32. Jutottak azután egy házhoz, 
melyből cimbalom pengése, emberek 
kiáltozása hallatszott ki. Az egyik 
kiálta: hazugság mit prédikálnak ! . . .  
nincsen Isten ! . . .  És mind nevetve 
kiabálónak. Az ajtóhoz támaszkodva 
pedig sírva leselkedett egy halovány 
arcú asszony.

33. És monda az angyal: jöjj, 
keressük az U rat! . . .

34. Azután találónak kicsiny árvá
kat, szegény betegeket, bűnösöket, 
sírokat, zokogókat és az angyal 
mindegyikhez szeretettel szóla: jöjj, 
keressük az Urat I. . .

35. Ménének azért egy hajlékba, 
hol kicsiny árvák laktak. Égy másikba, 
hol a szerencsétlenek találkoztak.
És mentek sok hajlékba.

36. És az angyal mindegyiknél 
megálla és kérdezé tőle: avagy még 
most se láttad az U rat? ...

37. Felele Mária mondván : láttam.
_ 38. És újólag szólt az angyal: -r
Ő az Élet és örökké körüljár, hogy 
életet vigyen mindenhová. Ne keres
sétek a holtak között, mert Ő ott él, 
ahol van igazi élet. Az igazi élet: 
szeretet.

39. Mária maga elé nézett és 
monda: ő  ott él, ahol van igazi 
élet s az igazi élet a szeretet. És 
felemelte fejét.

40. Visszatérőnek azután az ari
mathiabeli József kertjébe, és a merre 
mentek, meghajoltak a fügefák, meg 
az ezüstös olajfák s a nap beara
nyozta a karcsú ciprusok és pálmák 
koronáját.

41. Mária Magdolna felnyitotta 
szemét és ime ismét ott állt az üres 
sírban s a magasan vágott ablakon 
keresztül fény szóródott fejére. Azután 
letérdelt és imádkozott. És nem sirt ^ 
többet...

K özegészség.
Irta: dr. Kovácsics Sándor járásorvos.

Mikor valami pusztító, ragályos • 
betegség tör be hozzánk, akkor min- 

. denki, még az újságok is emlegetik 
a közegészség nagy fontosságát. — 
Akkor mindenki a közegészséget bi- j 
rálja, ócsárolja. Dicsérni azt nem »
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szokták, mert annyi soha sincs be
lőle, hogy ezt megérdemelje. Ha 
azután baj, nagyobb emberveszteség 
nélkül meguszszuk a járványt, ha 
elvonult fejünk fölött — mint valami 
sötét felhő, melyet tova kergetett a 
jótékony szélvihar — akkor ismét 
megfelejtkezünk róla, nem emleget
jük, nem gondolkodunk azon, hogy 
is lehetne jobbá tenni ? hogy is le
hetne a betegség fellépését megaka
dályozó hatását erősebbé tenni? Ilyen 
a legtöbb lélek; csak a mának él, 
csak a ma veszélyével foglalkozik. 
Hogy holnap újból ellátogathat hoz
zánk a ma tova vonult baj, arról a 
könnyelműségre hajló emberi lélek
— alaptermészeténél togva — nem 
akar tudni.

Pedig e tekintetben olyan az embe
riség helyzete, mint azé a kis állaté, 
amelyik a pók szövevényes hálójába 
került, ha sikerül is egyik másik szál 
bilincséből kivergődnie, a szabadság, 
a szabad mozgás nem sokáig tart, 
mert újabb szálba keverődik bele, mely 
még jobban fogja, erejét még inkább 
fogyasztja. ..

Az emberiség is egyik betegségből 
a másikba vergődik s a második, 
harmadik már jobban fogja, erejét, 
életképességét jobban, nagyobb mér
tékben apasztja. A holnappal való 
nem törődés nyitott ajtót csinál a 
betegségeknek. Úgy kell az egész
ségünkre mindennap vigyáznunk, 
mintha a holnap tele lehetne testün
ket próbára tevő betegségcsirákkal. 
Ez a csira nem szereti az egészséges 
talajt, az egészséges testet. Ez a 
csira olyan, mint a romlott ember, 
csak a hasonlóan romlott társaság
ban érzi magát jól, csak ilyen környe
zetben tud felmelegedni, szaporodni.

A közegészség a néptömegek egész
ségét védi. Azokra a körülményekre 
figyel, amelyek sok ember életére, 
egészségére lehetnek káros hatással. 
Tehát nem az egyes emberekkel fog
lalkozik, hanem az egész lakossággal, 
az egész néppel. Ép azért az egyes 
embereknek engedelmeskedniök kell
— az egész lakosság érdekében. Ha 
egy ember vét a közegészség ellen, 
akkor az az ember nemcsak maga 
ellen vétett, hanem vétett mindazok 
ellen, akiknek a társaságában él, akik
kel egy faluban, vagy egy városban 
lakik. Sőt vétett még a távolabbink 
ellen is, mert ha például valaki be
piszkítja, megfertőzi az ivóvizet, az, 
aki ebből iszik, megbetegszik. A beteg 
azután — mielőtt kitörne rajta a baj
— elutazik s útközben, máshelyen

terjeszti azt a betegséget, amelyet ő 
a piszkos ivóvíztől szerzett.

^Foglalkozik a közegészség a leve
gővel. Levegőre minden embernek 
szüksége van.

Ha nincs elég levegőnk, vagy ha 
romlott, fölemésztett, bűzös az a le
vegő, melyet tüdőnkbe szivünk, akkor 
betegséget szivünk magunkba. A le
vegő tisztaságát tehát mindenkinek 
meg kell védeni; ez ellen szándéko
san senki se véthet. A közegészség 
őre, a hatóság vigyáz arra, hogy a 
lakás, a szoba elég nagy legyen, 
hogy sokan egy szobában ne lakhas
sanak. Mert a túlzsúfolt lakásokban 
megromlik a levegő, felemésztik az 
ott tartózkodók s mindannyian — ez 
okból — megbetegednek. A közegész
ség megóvása érdekében nem szabad 
elhullott állatokat a föld felett szaba
don rothadni engedni, mert az meg
rontja, bűzössé teszi az egész környék 
levegőjét. Ugyanezért nem szabad 
trágyát az utszélére rakni, félre eső 
helyre kell hordatni hol nincs szem 
és orr előtt. Tilos szennyes vizet az 
utcára önteni vagy ereszteni. Belőle a 
piszok, a betegség csirája megfertőzi 
a talajt s a talajból a porral a levegőbe 
jut; a levegőt pedig — beszívjuk.

Aki tehát nyílt utcára ereszti a 
szennyes vizet, az vét a közegészség 
ellen, embertársai egészségét veszé
lyezteti. Mintha csak megbicskázná. 
Mégis hányán és hányszor bicskázzák 
a mosó háziasszonyok ilyen módon 
embertársaikat ? Különösen falun, ahol 
még mindig nem akarnak tanulni, 
változtatni az ősi szokáson. Maradi 
az ember hiába, ha nem — divatról 
van szó.

Védi a közegészség a tápláló anya
gok tisztaságát, valódiságát. Tudja 
mindenki, hogy nem szabad romlott 
ételeket, italokat árulni, aki teszi, 
büntetés éri, mert kihágást követ el 
mások egészsége, a közegészség ellen. 
Ép ezért, ahol ételeket, italokat árul
nak, ott a hatósági körorvosok, járás
orvos, megyei főorvos időközönként 
vizsgálatot tartanak. Megvizsgálják az 
ételek, italok jóságát, egészséges vol
tát ; az eszközök tisztaságát. Ilyen vizs
gálatot tartanak korcsmákban, mészár
székekben, szatócsüzletekben, pék
műhelyekben stb.

A hatósági orvos azonban a vizs
gálat után távozik. A közönségnek 
magának is joga van a tisztaságot 
ellenőriznie, ami nagyban elősegítené 
a közegészség javulását. Élelmiszert 
piszkos kézből, piszkos papirosban 
nem szabadna elfogadnia. Pénzen 
veszi meg sok esetben nemcsak az

árut, hanem a betegség csiráját is. 
Pedig ezért csak nem érdemes pénzt 
adni!

Mindezekből láthatjuk, hogy a köz
egészség csakugyan fontos, kihat az 
emberekre s nincsen haszon nélkül 
megismerni azt, amit a közegészség 
tanít — egészségünk megóvása érde
kében. Ép ezért majd a következő 
számokban részletesen ismertetem a 
közegészségnek fontosabb tanításait 
a levegőről, ételről, italról, munkáról, 
pihenésről, élvezetről stb.

Az igazi imádság.
Nem az az imádság,
Mit az iskolákban 
Papírra iratnak,
Amit a gyermekek 
Amig betanulnak 
Sokszor megsiratnak.

Nem az az imádság 
A mit a templomban 
Hosszan olvasgatnak,
A mit a jó lelkek 
Ha kell, óraszámra 
Után mondogatnak.

Az igaz imádság 
Sohasem lehet az 
Üres szó beszéde.
Az igaz imádság 
A szendergő lélek 
Isten után vágyó 
Fel-fel ébredése. . .

Kiss Béla.

Egyházi talány.
Ha vasárnap a szószékre lépek — 

így szólt egy lelkész — és híveimnek 
ékes, ünneplő ruháit, tollas kalapjait, 
selyemkendőit nézem, felmerül ben
nem az a kérdés, ugyan hol vannak 
ma a szegények ?

Ha pedig az egyházi beszéd után 
a perselyt kinyitom és a szegényes 
aprópénzt látom, azt kell kérdeznem: 
ugyan hol maradtak ma a gazdagok ?

Ki bánja m eg?
Vallási dolgokról beszélgettek egy 

társaságban. Egy hányaveti ember 
közbe szólt: ugyan ne beszéljen uram 
a vallásról, gyermekeknek, asszonyok
nak való az, nem felvilágosult férfiak
nak ; hiszen a templomba járóknak 
4/b része asszony.

Igen — felelt a megszólított — és 
a börtönlakóknak 4/f> része férfi.
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Orvosság a  rágalom ellen.
Cato-ról, a romai bölcsről, jegyez

ték fel a következő mondást: úgy 
igyekezem élni, hogy senkise higyje 
el az ellenem szórt rágalmakat.

Az irás szavaival: „Jó lelkiisme
rettel legyetek, hogy ellenségeitek 
megszégyenüljenek“.

Gyámintézet és a Gusztáv Adolf egylet.
Irta: Nagy István.

III.
A gyámintézet a mentőangyal mun

kájára emlékeztet. E munka jellemzésé
re leghelyesebbnek vélem, ha Gyurátz 
Ferenc dunántúli püspök gyönyörű 
szavait idézem: „ A gyámintézet
számba veszi a vésztől meglátogatott 
gyülekezetek mentésre hivó kiáltását, 
összegyűjti az iskola, imaház után 
sóvárgó, evangéliomot éhező és szom- 
juhozó hívek panaszát, az elhagyot
tak esdeklését és összejövetelein tar
tott istentiszteletén buzgó imában kéri 
a Mindenható szent segedelmét a baj
jal küzködő hitrokonokra. Egyszer
smind mig egyrészről sorra kopogtat 
a kunyhók és paloták ajtain, gyűjtö
geti a szegények filléreit, a gazdagok 
adományait a részvét oltárára, más
részről biztat, gyámolit, mentő segélyt 
visz szét a megszorultaknak; mun
kája után ameddig jóltevő keze elér, 
enyhül a gond, öröm váltja fel a 
siralmat. Támogatásával a teher alatt 
leroskadt gyülekezetek új életre kel
nek, iskolák épülnek, templomok emel
kednek az örök élet igéinek hirdeté
sére. így vezeti a híveket az apostoli 
intés követésére:

Egymás terhét hordozzátok és úgy 
töltsétek be a Krisztus törvényét. 
Tevékenysége áldó hatást gyakorol 
az élet mezején minden irányban. Az 
iskolák fentartására hozott áldozattal 
a népnevelést, e nagy fontosságú 
közügyet szolgálja; segíti a gyerme
keknek a társadalom hasznos tagjaivá 
való nevelését. A templomok építésé
hez nyújtott gyámolitással a vallásos 
érzület fejlődéséhez kíván lerakni alap
köveket. Biztosítja az alkalmat a lelki 
épülésre, gondoskodik, hogy a hit 
szövetnekének világánál a nép eljut
hasson lelkének főpásztorához a 
Krisztushoz és megismerje főtisztét: 
az Istennek lélekben és igazságban 
imádását. Ez által szilárdítja a nép 
életében az erkölcsiség oszlopát, közre
munkál a társadalmi rend és haladás 
alapjának őrizésén. Nem politizál, nem

keres elválasztó pontokat. Vezércsil
lagai a hit és szeretet; ezeket követve 
az ellentéteket kiegyenlíteni, a szive
ket egymáshoz közelebb hozni igye
kezik. így a testvériség érzetét erősiti 
s a testvérek bajainak egyesitett erő
vel orvoslására hívja fel a közel és 
távollevőket. Egyszersmind azon meg
győződést is táplálja, hogy mint ugyan
azon hazának fiai, mint testvérek, 
mindannyian kötelezve vagyunk a 
rendületlen hűségre, hálára a hon 
iránt, amely polgárainak boldogulá
sukhoz munkatért nyit, egyházunk 
felett védőpaizst emel, s intézményei
nek fentartásához gyámolitó segélyt 
nyújt. A gyámintézet munkája tiszte
letet parancsol s munkájában' buzgó 
résztvevésre serkenti az egyháznak 
minden hivéf.“

S hogy idők folyamán a kisded 
mag mily nemes sudárba szökkent 
és mily terebélyes koronát hajtott 
mutatja az, hogy magyarhoni e. e. e. 
Gyámintézetünk az elmúlt 50 éveu 
keresztül (1860-tól 1910-ig) 1,706,219 
korona 39 fillért gyűjtött szegénység
gel küzködő egyházaink részére, egye
dül egymaga.

A Gusztáv Adolf egylettel való jó 
viszonyát is minden különállása mel
lett is, mindezideig megtartotta, sőt 
azt a személyes érintkezés utján való
ban bensővé és vonzóvá tette. Mind
máig képviselteti magát annak fő
gyűlésein ; viszont német protestáns 
testvéreink is el-ellátogatnak hozzánk 
s nálunk mindig magyaros vendég
szeretetre s tárt karokra találnak. Es 
a Gusztáv Adolf egylet minden éven 
elküldi a mi magyar szegény egy
házaink számára is szeretetsugalta ado
mányát, úgyhogy 1860 óta 1 264,752 
korona 47 fillért adott, tehát majdnem 
ugyanannyit, mint amennyit mi a ma
gunk körébenj idehaza gyűjtöttünk,

Gyámintézetunk pedig némileg 
viszonozni akarván a rokonérzésnek 
ily nagyszerű megnyilatkozását, a 
kezeihez befolyt összegnek egy ré
szét évente a Gusztáv A. olf egylet 
rendelkezésére bocsátja, hogy ez által 
kifelé az ország határain túl is gyako
rolja a könvörületesség erényét és a 
Gusztáv Adolf egyletet, mint nemzet
közi világszövetséget célja megvaló
sításában támogassa. Nem feledve, 
hogy „van ugyan határvonal, határ
domb nemzet és nemzet között, de 
ez a határ Isten országára és annak 
lelki munkására, az evangyeliomszerü 
egyházra nem létezik.“ S hogy az 
egyesült erő mily hatalmas eredmé
nyeket érhet el, mutatja az, hogy a 
Gyámintézet és a Gusztáv Adolfegy-

let a lefolyt 50 esztendő alatt 2.970,971 
korona 86 fillérrel segítette magyarhoni 
egyházunkat.

E hatalmas szám, ez óriási összeg 
hallatára vegye le a kalapot mindenki. 
Vegye le a Gyámintézet és a Gusztáv 
Adolf egylet előtt, vegye le azok előtt 
a fenkölt jellemű, eszményi célokért 
lelkesedni tudó vezérférfiak előtt, akik 
ésszel-szívvel, szóval-tettel, testtel- 
lélekkel valaha szolgálták, vagy a je
lenben szolgálják a Gyámintézet Krisz
tusi intézményét és ezzel anyaszent- 
egyházunk falainak erősítéséhez hat
hatósan hozzájárultak. Meg nem áll
hatom, hogy enagyok közül egypárnak 
nevét fel ne jegyezzem, kik az egye
temes elnökségnek tagjai voltak. 
Elsőnek áll dr. Székács József, vele 
működik mint világi elnök Szirmay 
Ádám, Székács után az egyházi elnöki 
székben Karsay Sándort, Czékus Ist
vánt, Zelenka Pált. dr. Baltik Frigyest, 
majd Gyurátz Ferenc jelenleg dunán
túli püspököt látjuk, világi felügyelői 
pedig Szirmay után báró Podmanitzky 
Ármin, Ivánka Imre, majd báró Rad- 
vánszky Béla voltak. És őket nem
csak azért illeti meg részünkről a hála 
és elismerés, hogy Gyámintézetünket 
megalkották, hanem azért is, hogy 
olyannak alkották meg, amilyen ma 
is : függetlennek, magyarnak. S bár 
a német Gusztáv Adolf egyesülettel 
való egyesülés, a beolvadás gondolata 
folyton kisértett, mindig voltak eleink 
között olyanok, kik magyar hazánk
nak és benne evang. egyházunknak 
sajátos helyzetét és hivatását felis
merve, ellene voltak az egyesülésnek. 
A testvéries jó viszonyt, úgy is mint 
a pártfogó és pártfogolt közt levő 
viszonyt fentartani minden időben 
szent kötelességünknek tartották, de 
azt mindig csak szövetségnek, társas 
viszonynak tekintették, melyben két 
független intézmény áll egymással 
szemben. S bár mindvégig nyomaté
kosan hangsúlyozták, hogy „a Gusz
táv Adolf egylettel lényegeben egyek 
vagyunk és azok is kívánunk maradni 
mindvégig“, — hogy a Gyámintézet
nek és a Gusztáv Adolf egyletnek 
célja végeredményben egy és ugyanaz, 
de korán felismerték és belátták azt 
is, hogy „törekvésünk összes szálait 
a Gusztáv Adolf egylet csomójába 
egyesíteni annyi, mint a Gyámintézet 
életerét megmetszeni,“ azt éltető szel
lemétől megfosztani, mert akkor tel
jesen másokra volnánk utalva. Pedig 
„csak az a független, ki önbecsületé- 
böl megél, csak az az egyesület füg
getlen, mely önmaga fedezi szükség
leteit. De nemcsak egyházunk füg-



getlensége, hanem egyházunknak 
becsülete is azt kívánja, hogy önma
gunk fedezzük szükségleteinket.“

Azóta anélkül bár, hogy egyik a 
másiknak alárendelve volna, testvéries 
jó viszonyban egymást segítve, egy
mást támogatva halad a két egyesület 
a közös cél, az evangeliomi szeretet
nek az életben való megvalósítása 
felé.

Elődeink, nagyjaink példája meg
törte előttünk az u ta t! Nemcsak a 
lelkesedésben és tervezésben voltak 
ők nagyok, hanem a tettek, az alko
tások mezején is. Szinte egymást 
akarják felülmúlni adományaikkal, 
példát adva nekünk késő utódoknak. 
1881-ben már a királyi trón is tudo
mást szerez Gyámintézetünk áldásos 
működéséről és 1000 forinttal és az
zal a sokat jelentő Ígérettel jutalmazza 
meg apáink kitartását, hogy „ezen 
adomány még nem tekinthető vég
legesnek, amennyiben az egyházak 
és iskolák ezentúl is számíthatnak 
legmagasabb pártfogására.“ De érezni 
kell mindnyájunknak, hogy kötelezve 
vagyunk odatörekedni, hogy egy
házunk ezen áldásos intézménye, mint 
nemes gyümölcsöket termő fa tovább 
viruljon és minél szélesebb körre 
terjeszthesse ki lombos ágait. Egyesült 
lelkesedéssel azon kell fáradoznunk, 
hogy egyre mélyebb gyökeret verjen 
minden gyülekezetben, hogy minden 
evangélikus család jól ismerje rendel
tetését s örömmel karolja fel a szent 
ügyet, azon tudatban, hogy mikor 
ennek oltárára teszi le adományát, 
akkor Isten dicsőítésére hoz áldozatot 
és a Megváltó azon utasítását követi: 
Fényljék a ti világosságtok az embe
rek előtt, hogy lássák a ti jócsele- 
kedeiteket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.

Mindenkitől, mindegyikünktől vár 
valamit a Gyámintézet kedves olva
sóim 1 Nem sokat, de sokszor 1

Hozzon áldozatot a szegény fillé
reivel, a gazdag, amint Isten őt bő
ven megáldotta.

S habár faji jelleg, távolság, törek
véseink, érdekeink különbözősége el
választanak is bennünket, mégis, mi
ként a Krisztus Jézusban egyek va
gyunk, mint egy Atyának gyermekei 
egyeknek kell lennünk a szeretetben 
és a szeretet megvalósítására célzó 
szent törekvésben is, amint Pál apos
tol a galácziabelikhez Írott levelében 
oly gyönyörűen mondja: „Nincsen 
sem zsidó, sem görög, nincsen sem 
szolga, sem szabados; nincsen sem 
férfi, sem nő között válogatás, mert 
mi mindnyájan egyek vagyunk a
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Jézus Krisztusban (Gál. lev. 3, 28.)
A gyámintézet ügye szent ügy, 

mindnyájunk ügye I Adjunk hálát az 
Isten gondviselésének, hogy oly híven 
gondoskodik az ő népéről; áldjuk az 
ő nagy nevét, hogy támasztott közü
lünk oly férfiakat, kik önzetlen lélek
kel megalkották a Gusztáv Adolf 
egyletet és magyarhoni egyetemes 
Gyámintézetünket, tekintsük szent 
kötelességünknek, hogy áldozatot 
hozzunk oltárán tehetségünk szerint. 
„Kölcsön adjatok, jutalmat nem vár
ván és a ti jutalmatok sok lészen.* 
(Lukács 6, 35.) (Vége.)

Végzet.
i.

Egy hir jött ősszel, — a nagy elmúlás 
Csöndes szomorú, szelid évszakán 
Messziről hozta gyászszegélyű kártya 
Reszketeg, kusza minden kis vonása:
„Ma temettük el az édesapám . . .“

Befújva sírja száraz avarral 
Miként a többi, régsüppedő hant.
S takaróul friss koszorúk rajának 
Aranysárgás levelek hulldogálnak ;
Közéig a té l,. . . jött — és ül diadalt.

„Apus sírja már hótól fehérük,
A dermesztő szél körülte úgy fú 1 
Csapkodta arcom, megfagyasztá könnyem, 
Míg sírkeresztjét hosszan átöleltem . . .“
— Úgy-e így írtad szöghajú ifjú? —

II.

Készült a fecskék vándorcsapata 
A dal elhalt, ritkult a lomb a fán:
Ősz lett megint a tavasz s nyár utgn.

Ép mint egy éve, sugaras, derűit 
Szép kora-őszi nap virradt újra,
Imbolygó árnyak vetődtek az útra.

És mint egy éve, kondult a harang,
Nyílt kapuján át a temetőnek 
Akkor is éppen valakit kísértek.

Nem sok történt; — egy évnek küszöbén 
Két lélek ismét egymásra lelt ottfönn,
Hol nincs elválás, — élet mindörökkön 1

Nem sok történt; — két ifjú szív által 
Még titkon sejtett, édes jövőnek 
Aranyszáli azóta nem szövődnek.

Nem sok történt, csak két hant domborúl 
Azóta egymás mellett szorosan.
— Meg volt írva ez mind a csillagokban.

III.

Dermesztő téli éjszakákon 
Az elhagyott nagy temetőnek

171.

Két hótakarta hantján csudás 
Rügyek pattannak, virágok nőnek.
S ölelő karként fonja által 
Az emlékezet zöld repkényivel,
Hangtalan, titkolt zokogással 
Hová csupán a lelkem járhat el.

Pohánka Margit.

Farkasguzs.
Irta: Csite Károly.

Bódis Boldizsár ötvenötödik név
napját tartja. Két akó bort üttetett 
csapra s mintegy tizen eregetik ma
gukba az ötödéves, finom sági bort. 
Kilenc jóivó cimbora ünnepli Bódis 
urat s közülük nyolcán tiz korona 
napidijat kapnak az ünnepektől. 
Régebbi években önkéntes névnapi 
és egyéb időbeni ünneplői s jóbarátai 
is voltak Bódis Bódinak, de rövidesen 
elmaradoztak, mert a fejenkint kény
szerből elfogyasztott négy-öt (sőt 
több is) liter bortól oly csúffá tétet
tek, hogy másnap fényes reggel egy 
szekérre rakva szállíttatta haza mind
annyit Bódis Bódi. Egyedül ő rajta 
nem fogott még eddig a bor.

Éjfélre járt az idő. Az arcok tűz
pirosak. Az ivók legtöbbje érzi már, 
hogy ha egy, vagy két pohár bort 
megiszik, teljesen vége lesz; lebukik 
a székről.

Egyik köpcös atyafi az ajtóhoz lép:
— Bocsánat, azonnal jövök!
— Hohó, öcskös, nem szököl meg! 

— ugrik fel a góliát termetű Bódis 
Bódi s villám gyorsan bezárja az ajtót 
s a menekülni készülőt úgy vissza
zökkenti székére, hogy szegénynek 
minden csontja megérzi.

— Fenékig, mert a nyakatok közé 
ütök! kiált tompa, rekedt, hangon 
Bódis s szikrázó szemmel tekint körül 
az ivókon.

Egy húsz éves, vézna legényke 
megkopogtatta hangosan az asztal 
fenéket s felkiáltott:

— Kopogtat valaki az ablakon, 
megnézem, ki az? Hátha be akar jönni.

Azzal az ablakhoz ugrott, kinyi
totta s kiugrott az utcára. Az előbb 
menekülni akaró köpcös atyafi is 
követni akarta példáját, azonban neki 
nem sikerült, lábainál fogva húzta 
vissza Boldizsár az ablakból.

— Tyű, azt a kukoritóját, az ilyen 
vendégeknek I Az ablakon szökdösnek 
e l . . .  Tudjátok mit. urak? Ezennel 
kijelentem, hogy aki mégegyszer 
szökni próbál, azon huszonötöt végig 
verek; — szólt a gazda s bezárta 
az ablakot.
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Aggodalommal tekintgettek körül | 
a mulatozók. -Csak Bogyó Pali 
patvarista (egyedül ő nem volt napi- ! 
díjas ivó) hunyorgatott szemével 
ravaszul társaira s mind a két oldali 
szomszédja fülébe súgott valamit, 
azok pedig tovább a mellettük ülőnek. 
Erre aztán mindnek kiderült az arca.
S amint aztán Bogyó Pali felállt 
lendületes szavakkal a gazdát fel- 
köszönteni s felhajtották poharukat: 
mindannyian Boldizsárra rohantak. 
Kezét összekötötték s farkasguzsba 
tették. Úgy aztán felültették gugolva 
az ágya közepére.

Bódis Bódi rúgott, harapott, s ordí
tott torkaszakadtából:

— Zsiványok, rablók 1. . .  . Ilyen 
csúffá tesznek a saját házamban I. . .  I 
Megöllek benneteket, ha kiszabadulok, j

— Szervusz öreg pajtás. — búcsú
zott tőle elsőben Bogyó Pali. — 
Megbocsáss, hogy így kell búcsút 
vennünk tőled. De ha máskép nem 
ereszted az embert.

Magára hagyták a rabiátus öreg 
legényt az ivópajtások. Mielőtt azon
ban cifra, kifordított áldásoktól ki- | 
sérve eltávoztak volna, felzörgették a 
szobájában mélyen alvó gazdaasszo
nyát, hogy majd tekintsen be Boldi
zsár úrhoz.

Fáni kisasszony, Bódis Bódi érde
mes, ötvenéves gazdaasszonya (hogy
ne volna érdemes, mikor húsz év 
óta el tudta tűrni gazdája minden
napos ütlegeit) félig öltözötten nyitott 
be az úr szobájába s nagy kövér 
tenyereit úgy összecsapta ijedtében, 
hogy akkorát szólt, mint egy pisztoly.

— Jóságos szent Istenem I mi a 
rosszak vannak a téns úrral ? I

— Ne óbégass! eleget ordítok én. 
Húzd ki azonnal lábam és kezem 
közül a botot.

Fáni kisasszony (megköveteli min

denkitől a kisasszony titulust, tehát 
én is köteles vagyok úgy nevezni) 
most vette még csak jobban szem
ügyre a gazdáját s látta meg, hogy 
az onnét mozdulni sem tud addig, 
míg csak ő nem akarja.

— Húzd ki rögtön a botot s hozz 
kést, vagy ollót: vágd le kezemről 
a spárgát, te boszorkány, mert 
agyonütlek I

Az öreg legény vén kisasszony 
gazdaasszonya elgondolta, hogy amint 
ő kiszabadítja Boldizsár u ra t. a far
kasgúzsból, annak az lesz első teen
dője, hogy őt, mint legközelebb prőt 
dühében félholtra veri.

— Siess már, te sárkányfajzat!
Fáni kisasszony nagyot, merészet

gondolt: Igen, kiszabadítja, de nem 
ingyen.

— Mit ad, ha kiszabadítom ?
— Ezt a botot a hátadra I
— Tudja, mit ? Kiszabadítom, ha 

megígéri, hogy elvesz feleségül.
— Mit beszélsz te-te tűzrevaló ?
— Vegyen el feleségül 1
— El-elveszlek, csak eressz már 

te, seprüs boszorkány !
— Esküdjék meg I
— Esküszöm, de előbb majd 

agyonütlek I
Pár másodperc múlva kiszabadult 

békójából Bódis s hatalmas botját 
kezében szorongatva, némán állt gaz
daasszonya előtt. Az pedig meghu
nyászkodva, megadással várta az 
ütlegeket.

— No, miért nem üt hát?
Bódis Boldizsár hosszasan nézte

az ő oldalán megöregjilt, barátságos, 
kövér arcot s valami előtte ismeret
len vendég, egy kis hitvány nedves
ség löpózott szemébe.

— Mit üssek rajtad, ha már a fe
leségem akarsz lenni I — dörmögte 
szokatlan lelkimegindulással.

Kicsiny nyílás, amelyen sok átfér.
Lyon városában egy alkalommal 

nagy csődület támadt egy kocsma 
ajtaja előtt. Egy szemelláthatóan 
elmezavart ember állt az ajtó előtt, 
mérőléccel a kezében, zavart szava
kat hangoztatva: nem értem, nem 
értem, méter a szélessége, kettő a 
hossza és mégis földem, erdőm, 
rétem, házam, mindenem ezen ment 
be és veszett el. Nem értem, nem 
értem!.. s azzal mérte tovább a kocsma 
ajtó nagyságát.

Felebarátom, érted-e ?

Találó felelet.
London egyik utcáján prédikált egy 

fiatál lelkész. Egyszerre csak egy 
csufolódó szavait félbe szakítva igy 
kiáltott fel: aki a világitó gázt felta
lálta, többet használt az emberiségnek, 
mint a Názáreti Jézus. A lelkész igy 
felelt: ön barátom hihetőleg a gázláng 
szerelőjéhez fog küldeni halálos ágyán ; 
én részemről felolvastatom János 
evangeliomának 14. részét.

O lvassa gk a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol MMla a házban nincs, ,  Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtö'nti kincs, De Isten nem lel bajiéitól.
Március 31. vasárnap, Máté 2 , 5.
Április 1. hétfő, Máté 27, 45—46.

,  2. kedd, János 19, 28—29.
„ 3. szerda, János 19, 30.
„ 4. csütörtök, 1. Kor. 10. 16—17.
,  5. péntek, Lukács 23, 46—48.
„ 6. szombat, Máté 27, 5 0 - 61.
„ 7. vasárnap, Zsolt. 118, 17.
„ 8. hétfő, Zsidó levél 13, 20—21.
„ 9. kedd János 11, 25—26.
„ 10. szerda, Apostol, csel. 10. 34 -35.
„ 11. csütörtök, János jel. 1, 17—18.
„ 12. péntek, 1. Kor. 6, 14.
„ 13. szombat, 1. Kor. 15, 19, 20, 57.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ I

Olvasóinknak és munkatársaink
nak tiszta szívből boldog ünnepeket 
kívánunk !

Az egyház köréből.

Alapítvány. Lándori dr. Kéler Zol
tán, a dunáninneni kerületi gyámin
tézet elnöke a kerületi gyámintézetnél

tett alapítványát újabban 2338 koro
nával növelte. Az alap immár . 4444 
koronát tesz ki. A követésre méltó 
példa önmagát dicséri.

Eljegyzés. Zatkalik Károly ev. 
lelkész eljegyezte Rosnó-Bányai Uj- 
házy Irénkét Pozsonyból. A jó Isten 
áldja meg az ő szent nevében meg
kötendő frigyet I

Beled. A beledi ev. egyházközség

f. hó 10.-én tartotta Rózsa Sándor 
lelkész elnöklete alatt számadási köz
gyűlését. Dr. Mihályi Kálmán gyüle
kezeti felügyelő, soproni ügyvéd aka
dályozva lévén a megjelenésben, 
táviratilag mentette ki távolmaradását. 
A gyűlés fontosabb mozzanatai ezek 
voltak: Az 1911 .-ik év folyamán az 
egyházközség kebelében a következű 
hagyományok és adományok történ



tek : Molnár Béla és neje Barca Irén 
szüleik néhai Molnár László és neje 
Hérincs Juliánná emlékére 400 K-t 
adtak alapítványul a beledi ev. nő
egyletnek, melynek kamataiból két 
szegény elaggott egyént segélyeztetnek. 
özv. Karsay Imréné templomalapra 
100 K-t, temetőalapra szintén 100 
K-t adott. Dr. Mihályi Kálmán gyü
lekezeti felügyelő az iskolás gyerme
kek jutalmazására 10 K-t, a templom
alapra újabb 20 K-t adott; Varga 
Dávid és neje a templomalapra 40 
K-t. Néhai Fejes Sándor, ki haláláig 
a legnagyobb szegénységben és 
egyszerűségben élt, megtakarított 
filléreiből 50 K-t hagyott a templom
alapra. A templomalap ezen ujabbi 
adományokkal együtt 10.625 kor., 
amely összeg felbátorította a híveket 
arra, hogy kimondják, miszerint 
1917-re uj templomot építenek. Uj 
harangok költségeire az év folyamán 
önkéntes gyűjtést indit a hívek közt. 
Egyhangúlag elhatároztatott, hogy az 
uj énekeskönyvet a f. évi reformáció 
ünnepétől kezdve használatba veszi, 
ennek az ügynek az előkészítésére 
és keresztülvitelére egy bizottságot 
választott. Az iskolai könyvtárt fel
állítja. Kis Sándor főtanitónak tandíj
kárpótlásul az 1910-ik évre 67 K-t 
ad, mivel az államsegély csak 1911. 
szept. 1-től kezdve adatott meg. Ezen 
adatok fényes bizonyságai annak, 
hogy a beledi ev. egyház tagjaiban 
sem szűnt meg az áldozatkészség és 
nemesebb érzés. Erős a hitünk, abban, 
hogy az áldozatkészségnek és nemes 
tetteknek a jövőben még fényesebb 
bizonyságait is szolgáltatja!

Hangverseny. A bajai kis evangé
likus egyház javára Friedrich Zsig- 
mondné, lelkész neje és az egyház 
buzgó nőtagjai március 3.-án egy 
kedves és úgy erkölcsileg mint anya
gilag fényesen sikerült előadást ren
deztek kézimunka-tombolával össze
kötve, mikor is Téger Béla áll. tan. 
képző-tanár, Peterdy Andor három 
hatásos költeményét adta elő mély 
érzéssel. Ezután Marcell Andorné 
ragadtatta el a közönséget több 
műdalnak művészies eléneklésével, 
Bacsó Kató bájos közvetlenséggel 
szavalta el Krűger Aladárnak a 
„Herceg csókja* című költeményét. 
Karig Emil áll. tan. képző-tanár 
művészies hegedüjátéka zárta be az 
előadást. Az éneket remekül kisérte 
Germany Gyula zenetanár, a hegedű- 
játékot pedig Bándy Lajos áll. tan. 
képző-növendék. Az összes bevétel 
volt 770'56 kor., ebből levonva a 
132‘56 kor. kiadást, marad tiszta
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jövedelem a jótékony egyházi célra 
638 korona.

Példás áldozatkészség. A nagykiter- 
jedésü vadosfai gyülekezet hívei 
méltók akarnak lenni az áldozatkész
ségben is sok viszontagságon átment 
apáikhoz. Legutóbb elhatározták, hogy 
épülő uj templomukba egy harmadik, 
560 kilogrammos harangot s esetleg 
orgonát szereznek be közadakozás 
útján. A lelkesedés oly nagy, hogy 
magának az anyagyülekezetnek ívén 
közel 1700 kor. gyűlt össze harangra, 
a szintén kicsiny zsebeházi gyülekezet 
pedig 525 koronát gyűjtött orgonára. 
Alapos a remény, hogy ha a többi 
odatartozó nagyobb gyülekezetek is 
ily szép áldozatkészséget tanúsítanak, 
hirdetni fogja hitbuzgőságukat nem
csak az uj harang, hanem a díszes 
orgona is.

Az adakozók nevei a következők:
Dr. Ajkay -Béla és neje 3C0 korona; 1. 

Vadosfáról: Németh László és neje Balogh 
Julianna, Buti János és neje Halász Julianna, 
Rosta János és neje Gecsényi Eszter és gyer
mekei, Nagy Sándor és neje Illés Eszter és 
fiuk 100—100 kor., Komlyáty László és neje 
80 kor., Zsirai László, Zsiray Dénes és neje, 
Dobrády Ádám és családja Német Ádám, 
Németh Lajos és családja, özv. Horváth 
Ferencné, Horváth Pál és családja 50 — 50 
kor, Kiss Józsefné és leánya, Rosta László 
és családja 40—40 kor., László Miklós és 
neje, Horváth Zoltán, Csató László és csa
ládja 30—30 kor., Payr Gusztáv (Csorna), 
Rosta Sándorné, Csató Ádám és családja, 
Rácz György, Rácz Sándor és családja, özv. 
Horváth Istvánná és Horváth János 25—25 
kor., Szalay Mihály, özv Nagy Izidorné és 
Nagy József, Kovács Mihály és családja, 
Kovács Ferenc, Kovács Lajos, Kálmán József 
és családja, Dobrády József, Dobrády Mihály, 
Nagy Károly (templomra) 20—20 kor., özv. 
Tompos Péterné és gyermekei 15 kor, Szabó 
Sándor (csizm.) és családja 16 kor, Tóth 
Mihály és családja 14 kor., Kovács Bálint, 
Förhéncz Sándor, Szakács és családja, Né
meth József, Németh Pál, Németh Károly és 
neje, Buti Sándor és Lidi 10—10 kor. Szé- 
kesz Sándor, Eszter és Juliska 9 kor., Pén
zes István és neje 7 kor., Varga Sándor és 
neje 6 kor., Nagy Jánosné 6 kor., Kiss Jó
zsef, Csató János és családja, Csató István 
és családja, Németh Samu és családja, Ge- 
cséngi Ferdinánd, Csite Sándor, Rácz János, 
Szarka János, Horváth József 5—5 kor,, Rácz 
József, Pór Sándor, Tóth Sándor, Csite Esz
ter, Rácz Samu, Horváth Mihály 4—4 kor, 
Szabó Sándor, Szarka Samu és családja, 
Srágh Sándor, Pokorny Tamás, özv. Varga 
Jánosné, Csató Pál 3—3 kor., Molnár Lajos 
(csizm.) Zsiray Sándor, Molnár Pál, özv. 
Srágli Sándorné, Tóth Antal, Gál József 2—2 
kor., Béres Ida, Pap Jánosné 1—1 korona.

2. Zsebeházdról: Kiss Ferenc és neje Ko- 
vácsics Eszter _100 kor., Noszlopy Sándor és 
családja lü  kori, Potyondy Lajos és családja, 
30—30 kor , öz v. Kovácsics Ántalné, Ková- 
csics Antal és neje Tüskér Ilka 30 kor., Ko
vácsics Mihály és családja, Farkas György és 
neje Szórády Julianna. Kovácsics Lajos és 
neje, Tatay Sándor 20—20 kor., Németh 
Ádám és családja 15 kor, Kovácsics Pál 15 
kor., Szalay_Pál_és .családja, özv. Kovácsics

Sándorné, Bors Lajosné és családja, Nagy 
László, Tüskés Mihály, Tüskés Erzsi 10 —10 
kor, Lázi István, Kovács László, Szalay Sán
dor és családja, Szórády István, László János 
és családja, Benők Erzsébet 5—5 kor., Ge
rencsér István és neje Kovácsics Ilka 5 kor., 
Gacs Lajos és neje, Jókuti Gyula, Jakab Já
nos és családja 4—4 kor., Hegedűs Sándor 
és Lidi, Kovácsics János, Káldy István, Nagy 
Mihályné és Eszter, Kovácsics Ferenc és 
családja, Tálós Dénes 3—3 kor., Tóth Mihály, 
Kovácsics Jánosné, Sárdi József, Nagy Dénes 
és neje, Potyondi Sándor, Székely Lajos, 
Nagy Lajos, ifj. Jakab János 2—2 kor., Szarka 
József, Király József, Horváth Lajos, Nagy 
Dénes, Buti András, Nagy János, Hegedűs 
Lajos, Tatay József, ifj. Potyondy Sándor, 
Nagy József, Nagy Sándor, Varga István, 
Strokay László 1 — 1 kor. (Folytatása követk.)

Március tizenötödike. A magyar 
szabadság napját mindenfelé nagy 
lelkesedéssel ünnepelték meg gyüle
kezeteink és iskoláink is. Soproni 
theológia akadémiánk, főgimnáziu
munk és tanítóképző-intézetünk ünne
pélyén a karénekek és szavallatok 
közt Imrék Sándor theol. akad. hall
gató tartott ünnepi beszédet.

A sürüházi zene- és dalkör-egyesü
let is szép ünnepség keretében áldo
zott a nagy nap emlékének. A szép 
énekszámok és szavallatok között 
Bakó Károly tanító magyar nyelven 
méltatta a nap jelentőségét, majd 
tekintettel a vend közönségre, vend 
nyelven is kiemelték a márciusi ese
mények fontosságát. Megható volt, 
mikor az ünneplő vend nyelvű nép 
lelkesedéssel énekelte a nemzet imád
ságát : Isten áldd meg a magyart I ..

A pozsonyi theol. akad. Székács 
körének ünnepélyén Kovács Sándor 
theol. akad. tanár megnyitó beszédet 
tartott, Gáncs Aladár theol. akad. 
hallgató pedig „Az evangélikus lel
kész a szabadságharcban“ című mun
káját olvasta fel. Az akadémiai ének
kar énekei és hazafias szavallatok 
egészítették ki a szép ünnepélyt.

A borgátai „Olvasókör“, melynek 
tagjai csekély kivétellel evangéliku
sok, szép erkölcsi sikerrel ünnepelte 
március 15-ikét. Hazafias dalok és 
szavallatok elhangzása után Koczor 
Kálmán ev. tanító méltatta a nemzeti 
ünnep jelentőségét. Az ünnepély az 
Olvasókör előtti térségen kezdődött, 
honnét kivonult a község lakosainak 
apraja-nagyja a közel fekvő Kis- 
somlyó hegyre, hogy ott tovább 
folytassa lelkesedéssel megkezdett 
ünneplését. Este fáklyás menettel s 
kivilágítással nyert befejezést a szép 
ünnep.

Roth Henrik hittórítöjelölt kikülde
tési költségeinek folytatólag adakoz
tak : III. kimutatás volt 287 K  57 f. 
Kemeneshögyészből 17 K 70 f és pe-

_  173.
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dig: Pirka Györgyné 0'20 K, Erős 
Józsefné 0'30, Németh I. Jánosné 
P—, Vida Istvánné 0*20, Nagy Fe- 
rencné 0'40, Szabó Jánosné 0'30, 
Szabó József 0'50, Szakács Istvánné 
0'30, Szakonyi Józsefné 0'60, Erdély 
Józsefné 0‘40, Szakács Sándor 0’20, 
Bödecs József 1*—, Varga István 
1'—, Sűle Jánosné P —, Németh 
Iduska 1'—, Németh Lajosné 0'30, 
özv. Sülé Sándorné 0'60, Molnár 
Ferenc P —, Szabó Anna 0-60, Halag 
Sándorné 0'30, Halag Ferencné O30, 
Molnár József- 0'60, Mógor Ferenc 
0'40, Teke Sándorné 1*—, Szabó 
Imréné 0'20, Molnár István P —, özv. 
Horváthné 0'30, özv. Nagy Ferencné 
0'30, Kovács Józsefné 0'50, Szabó 
Sándorné 0‘60, Holbok Ferencné 
0'30, Mészáros István P - . Magyar- 
gencsről 42 K és pedig: Ev. jótékony 
nőegylet 20’— K, Hári Ádám 2-—, 
Rajki Ferencné P—, Mezző Sándorné 
0'50, Szakács Józsefné P—, Mógor 
Istvánné P —, Kiss Péterné P—, 
Borbély Ádámné 0 40, Sülé Józsefné 
0‘40, Vida Péterné 0'60, Nagy Já
nosné P —, Holbok Istvánné 0-10, 
Németh Józsefné 0'10, Szakács Jó
zsefné 0 40, Mógor Józsefné 0'20, 
Nagy Sándorné 0‘80, Borbély Jó
zsefné 0'40, Sülé Józsefné 0.30, Sí
kos István (idős) 0'40, Mezző János 
0’80, Mezző Sándor 020, Vida Já
nosné 0'60, Szabó Józsefné 0'60, 
Nagy Istvánné 0-40, Nagy György 
0‘60, Somogyi Józsefné 0 80, Sülé 
Sándorné P —, Vida Ferenc P —, 
Mód Sándor P —, Vida József P—, 
Németh Juliánná 0 30, Gulyás István 
0'40, Mógor Ferenc P—, Gulyás 
János 0'70. Mihalovics S. lk. Bér 
4’—, Farkas F. I. őrmester és neje 
Zalalövő 2'—, egy árva leány s barát
nője Sopron 2'30, Szabó Lajosné 
Inota 2‘—, Dégay Gy.-né Szakolcza 
P—i László Aranka Erzsébetgálya 
P—, Rituper Gy.-né Gyékényes 3’—, 
Gönye B.-né Sopronkőhidtelep P—, 
Heszler S.-né lk. neje Sopronkőhid
telep 1'—, Seidl Matild gyűjtése 
Szepesbéla 4'20, özv. Lauf Anna To- 
porc 3'—, Bisztritsányi nővérek Vár
palota 5'—, Két buzgó nő Sárvár 
2'40, Reischl Karolin Pozsony (két 
nővértől) 1 5 —, Péter J.-né Galgaguta 
3'—, dr. Walser Gy. lk. Igló 2 '—, 
Jeszenszky Gy. lk. Csővár 2‘ — Gott
hard J. Nagyszalók p—, Mahler A. 
Sztrázsa 2’—; Nemescsórói: Magya- 
róssy P.-né, Koltay L.-né, Koltay 
Gy.-né, Kajtár J.-né 1 — 1 K, Kapj 
Béla lk, Körmend 2-—, ev. nőegylet 
Nemesládony 10 K, (közte Pernyei
J.-né, Ments J.-né, Teke J. né 1—1 K),

ev. gyülekezet Vasdobra 5‘—, Serbán 
Gy.-né Nagykároly 2'- ; Bükről; 
Barcza J.-né Mogyoróssy S.-né, Kop
pányi Emiké, Horváth Lídia 2 - 2 K, 
id. Horváth S.-né, ifj. Horváth S.-né, 
Kiss S.-né, Szabó K.-né, Balogh S.-né, 
ifj. Hováth S.-né, özv. Gyurátz J.-né, 
1 — 1 K, Balogh testvérek 0'80, özv. 
Horváth S.-né 0-50 ; Forberger M. 
Nagyszalók P— Eddigi főösszeg 444 
K 20 f. Midőn ezen újabb adomá
nyokat is hálás szívből megköszönöm, 
az ügyet továbbra is a hívő lelkek 
és érző szívek áldozatkészségébe 
ajánlom. Az ezután befolyt adomá
nyok kimutatását a jövő számban 
közlöm. Ágfalva, 1912. március 14. 
Scholtz Ödön missz. egyes, elnök.

Itthonról.
A német császár Bécsben megláto

gatta királyunkat.
A második óriási hadihajót most 

bocsátották vízre Triestben, -nagy 
ünnepségek között. A királyt Ferenc 
Ferdinánd kir. herceg képviselte.

A legöregebb tanító. A minap meg
halt Somlyóvásárhelyen a legöregebb 
magyar néptanító, Stangl Ferenc, éle
tének kilencvennegyedik esztendejé
ben. Ebből a ritka nagy korból het
venkét esztendőn át szolgálta a ma
gyar népoktatás ügyét s csak hat esz
tendővel ezelőtt vonult nyugalomba.

Püspöki birtok parcellázása. A nagy 
holtkézi birtokok bérleti parcellázása 
lassanként mégis csak megindul. Most 
Széchenyi Miklós nagyváradi püspök 
14000 holdas birtokát adja ki egy 
kisgazdákból álló földbérlő szövetke
zetnek.

A legelő javítása. A földmívelés- 
ügyi miniszter megragad minden al
kalmat, hogy a közfigyelmet és ked
vet felköltse a legelő javítására. — 
Újabban a gazdasági egyesületekhez 
intézett körrendeletét, amelyben arra 
hívja fel a gazdaközönséget, hogy 
amennyiben foglalkozni kívánnak a 
rét és a közlegelő javításával, vagy 
jobb karba hozatalával és szaktaná
csért a földmívelésügyi minisztérium
hoz fordulnak, a minisztérium haj
landó minden esetben szakközegét a 
helyszínére kiküldeni s e kiküldés költ
ségét a minisztérium terhére viselni.

Uj mezőgazdasági vállalkozás indul 
meg a közel jövőben Magyarországon. 
Az új. vállalat Országos Bérszántó 
Vállalat cím alatt motoros szántógép
pel jobbá és gyorsabbá akarja tenni 
a talajművelést. Az új vállalatot a 
töldmívelésügyi miniszter is támogatja.

Agglegény-adó. Fehérmegye Nagy- 
perkáta községében az állami gyer
mekmenedékhely kétszáznál több 
gyermeket adott ellátásba az ottani 
magyar családokhoz, igy aztán ugyan
csak hangosak az utcák a gyermek
zsivajtól. El is nevezték Nagyperkátát 
a gyermekek falujának. Az odavaló- 
siak is fölismerték a gyermekbőség 
áldásait, mert Fuss Mihály jómódú 
gazdaember a minap fölszólalt a 
községi képviselőtestület ülésén és 
azt indítványozta, hogy a község 
adóztassa meg az ott lakó agglegé
nyeket. Az igyen befolyó pénzt pedig 
forditsák a gyermekek nevelésére. A 
község képviselőtestülete egy aggle
gény szavazata leszámításával egy
hangúan elfogadta az indítványt.

Az ország dolgáról.

Nincsen megoldás. Mikor ezeket a 
sorokat írjuk. — még nem történt 
a kormányválság megoldása ügyé
ben semmise. A király kihallgatáson 
fogadott egy sereg politikust, meg 
is hallgatta nézetüket, de még nem 
döntött. Legtöbb valószinüség szerint 
újra Héderváryt bizza meg a király.

A nagyvilágból.

Rálöttek az olasz királyra. Mikor 
az olasz király feleségével nyitott 
kocsin templomba hajtatott, egy Dalba 
António nevű ember háromszor rá
lőtt. A királyi pár sértetlen maradt, 
de a kocsit kisérő egyik őrnagy 
fején megsebesült. A merénylőt el
fogták.

A háború. Az olasz kormány most 
küldötte meg azon feltételeket, me
lyek mellett hajlandó békét kötni. A 
török kormány azonban nem fogadja 
el a feltételeket, hanem azt kívánja, 
hogy Tripolisz fölött maradjon sér
tetlen a török fennhatóság. Az egyik 
miniszter azt mondotta: az olaszok 
eljárása éppen olyan, mintha valaki 
betörne egy idegen házba, felforgatna 
mindent, leölne mindenkit és végül 
azt kívánná, hogy a házat a meg
támadott tulajdonos telekkönyvileg 
is Írassa át az ő nevére. Ilyenfor
mán tehát alig lesz béke.

Alkoholmérgezós Berlinben. Újab
ban ismét sok alkoholmérgezés for
dult elő Berlinben. Sokan meghaltak.

Gyógyítószer a kolera ellen. Naame 
tuniszi orvos gyógyszert talált fel a 
kolera ellen. Húsz kolerabeteget be
oltott és mind életben maradt. Ha
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igaz ez a hir, úgy ez az orvos egyike 
lesz az emberiség jóltevőinek.

Kilencven millió font kenyér. A
múlt évi rossz termés keserves ínség
gel sújtotta az orosz birodalom népét. 
Körülbelül tizenkét millió ember sa- 
nyarog. Péterváron egy nap alatt 90 
millió font kenyeret gyűjtöttek az 
éhezőknek.

Magyar bankár bukása Amerikában.
Rosett Mór amerikai magyar bankár 
New-Yorkban megbukott. Öt üzlete 
van, melyet sírva állnak körül a kol
dussá tett szegények, kik nagyrészt 
magyarok. Az összes kár mintegy 
6 millió 150 ezer korona.

Bányászok katasztrófája. Az okla- 
hámai Mac-Curtin szénbányában rob
banás történt. Az eddigi megállapítás 
szerint az elpusztult bányászok szá
mát százötre teszik.

A rendörkutya. Újabban a rendőrség 
a bűnösök nyomozásánál betanított 
kutyákat használ, melyek bámulatos 
szimatoló képességükkel sokszor meg
keresik a tetteseket. A minap betörők 
jártak Poh József, bécsi vendéglős 
villájában. A nyomozást a csendőrök 
meginditották egy Rusz nevű rendőr
kutya segítségével. A rendőrkutya 
tüstént nyomra bukkant és befutott 
Payerbachba egy cipészműhelybe, a 
hol megugatta Spiegel Ferenc cipész
segédet. Spiegel eleinte tagadni prónált, 
de végre is megvallott mindent. A 
szobájában megtalálták a betörésből 
származó holmi nagy részét.

A Harangszó perselye.

Rimakokovai tűzkárosultak részére 
Schricker László Győrújfalu 5 kor.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 458 kor. 
22 fill. Újabban adakoztak: Búza 
József Szombathelyről 50 fill., Schmie 
déliusz Béla Szombathelyről 40 fillér. 
Összesen 459 kor. 12 fillér. — A jó
kedvű adakozót szereti az Isten 1

G A B O N A Á K A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság 

gőzmalmából Körmend, 1912. év, március hó 
28-án.

Búza 21.40, Rozs 19.60, Árpa 20.—, Zab 
20.20. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

A Luther-Társaság pénztárába 1912. 
febr. hó l-töl febr. hó 29-ig befolyt 

összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912. 

évre: Csanádalberti ev. egyház, Hüttl Ármin 
Budapest, Mispál Fiigyes Nyustya, Varga

Mihály Besztercebánya, Svehla Gusztáv Brezno- 
bánya, Zorkóczy Samu Budapest, Beszterce
bányai ev. egyház, Nagydémi ev. népiskola, 
Burdács Lajos Budapest, Eperjesi ev. főgimn. 
(Lieblingi) Kedvencz ev. egyház, Scholtz 
Gusztáv Budapest, Szászpelsőczi ev. iskola, 
Tótpelsőczi ev. egyház, Liszka Nándor Debre
cen, Apostagi ág. hitv. ev. egyház Szeghegy, 
dr. Ajkay Béla Sopron, Czibulka Adolfné 
Újbánya, Igloi ág hitv. ev nép- és polgári 
isk., Uraiujfalui ev. egyház, Odor Emília 
Budapest, Nagyalásonyi ev. egyház, Szontágh 
Géza Késmárk, Ráczkozári ev. egyház, Mihályi 
evang. leányegyház, Pfeiffer János Mező- 
csoknya, Sziberth Gusztáv Tápiószecse, dr. 
Sauer Károly Szilberek, Madár Rezső Sand 
1909—1911. évre: Lendvai evang. egyház. 
1910. évre: Medvegy János Kondoros. 1910— 
1911 évre: Schaefer Rihárd Arad, Hajdú 
Lajos Besztercebánya Némethidegkuti ev. egy
ház, Németh Pál Vése. 1911. évre: Puszta- 
szentlászlói ev. egyház, Svelila István Túr
mező, Tiszavidéki ev. egyházmegye, Berzsenyi 
Jenő Kemenessömjén, Nagysimonyi ev. egyház, 
Czipott Géza Szentgotthárd, Alsórönöki ev. 
egyház, Vései ev. egyház, Bikácsi ev. egyház, 
Sandi evang. egyház 1911—1912. évre: 
Fábián Imre Kölesd, Nagybányai ev. egyház.

2., Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro
nával 1912. évre Király Gizella Kisfalud, 
Thern László Igló, Hudy Etelka Sajóréde 
1911—1912. évre: Dr. Glatz Lajos Somorja.

3., Fiókegyleti rendes tagoktól évi 1 koro
nával 1912. évre. Schreiner Zsigmond, Seiler 
Katalin, Saly Károly, Gábriel Gottfréd, Schandl 
Pál, Schreiner Károly, Francz János, Karner 
Samu, Kralt Károly, Rátz Móricz, Kralt Frigyes, 
Wenzel Pálné, Gábriel Frigyes, Schandl Lajos, 
Wapp Lajos, Kraft Samu, Kraft János, Dr 
Rátz Alfréd, Gabriel Lajos, Zehetner András 
Ruszt, Fabinyi József Salgótarján. 1911. évre : 
Mód Lénárd Nagysimonyi.

4., Előfizetés családi lapra: Hosszú falui 
fűrészmezei ev. egyház (4. kor ) Torda Mihály 
Aszód, (2 kor.) Kontsek Mihály Körmöcbánya, 
(2 kor.)

5., Házbér jövedelem : Üllői úti raktár után 
200. korona

Összesen befolyt: 716 korona.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1912. március 

hó 1-én
Bendl Henrik
tá rs . pénzt&mok.
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S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthárom ségtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőrak tara.
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.
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Legelterjedtebb imakönyvek 
GYURÁTZ FERENCZ

„Lelki vezér“ és „A hit oltára“
című imakönyvek.

Mindkettő a legkülönbözőbb köté
sekben (K 1 *50 tői 25 K-ig) kapható 
s a kötéseket körülíró árjegyzékkel 

készséggel szolgálunk.
Ifjúságnak és gyermekeknek ajánlható 

imakönyvek:
Sántha Károly: „ŰRANGYAL“ c. ima
könyve vászonkötésben . K 2•— 
borjubőrkötésben . . . „ T —
Kovács Andor: „LELKI TAVASZ“
kék vászonkötésben . . K 2'—
fehér „ arany

nyomással . . . . .  3'—
bőrkötésben csattal . . , 6‘—
Ruttkay Sándor: „KISIMAKÖNYV“

(versekben)
papirkötésben . . . . K — éo
vászonkötésben . . . „ F-j—

Szíves megrendeléseket kér
a LUTHER TÁRSASÁG

könyvkereskedése
Budapest, Vili., Szentkirályi u. 51/a.

Sántha Károly Buzgóság könyve
2. kiadás

most jelent meg a Luther Társaság 
kiadásában.

Egyik püspök kitűnőségünk így ír 
a műről: „Sántha Károly Buzgóság 
könyve“ c. imakönyve a magyar és 
főként az evang. hymnologiának 
egyik legbecsesebb, legmaradandóbb 
értékű alkotása, valóságos kincs, 
amelynek mélységes értékéről mi 
gyakorlati lelkészek tehetünk bizony
ságot: látva és utólagos hálanyilvá
nítások alakjában hallva is azt a 
mély áhítatot, amely az imák nyo
mán a lelkekben támad“.
Kapható fekete, bordó, barna, kék 
angol vászonkötésben példányonként 

2 K-ért.
Vászonkötésben aranymetszéssel, tok

ban .........................ára K 3'20
Chagrinbőrkötésben aranymetszéssel, 

tokban . . . . ára K 6’—
Borjubőrkötésben aranymetszéssel, 

tokban . . . . ára K 8’ —
Szíves megrendeléseket kér

a L uther T ársaság
könyvkereskedése

Budapest, Vili., Szentkirályi u. 51/a,
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A  L u t h e r * T á r a a s á g ;  k ö n y T k e r e a k e d é s é b e n
Budapest, VIII, Szentkirályi utca 51/a kapható

S z é k á c s  J ó z s e f :  Imádságok és  buzgólkodások
cimű imakönyv.

Ára: vászonkötésben aranymetszéssel 5 K, chagrinbőrkötésben 8 K, 
borjubőrkötésben 10 K.

H úsvét i  ajándékul
legalkalmasabb a Kapi Béla ev. lelkész által szerkesztett

Protestáns Család és Iskola
1. évfolyama.

Ára a teljes évfolyamnak I 2 korona, egyes kötetek ára I ko
rona 20 fillér; szép díszkötésben I korona 80 fillér.
Egyes kötetek rendelésénél kérünk 20 fillért portó fejében be

küldeni és a könyveket bérmentve megküldjük.
Az első évfolyamban a következő könyvek jelentek meg :

Gyermekeknek:
1. P ó sa  L ajos: A rany  liget.(V ers.)
2. D lngha Béla: Hol vo lt, hol nem 

volt. . . (Mesék.)
8. A lbert J ó z s e f :  Túl az óperen- 

clán . (Mesék.)
Ifjúságnak és felnőtteknek is:
4. H am vas J ó z s e f : M esés tö rté

n e tek . (E lbeszélések.)
5. Qyurátz Ferenc : Hősök kora. 

(E lbeszélések.)
6. B orsos István: A gályarabok  

tö rténe te .

7. Dr. Masznylk E ndre: K épek az 
ókori ké r. egyház történetéből.

8. Qagyhy D énes: M ária nővér. 
(K isregény.)

9. Babay Kálmán : Nádfödeles 
házak alatt. (E lbeszélések.)

10. S trán e r  Vilmos : A b ib lia  az 
é le t könyve. (Ism eretterjesztő .)

11. F arkas M lhályné: T örténetek  
az életből. (E lbeszélések.)

12. Kapi B é la : A boldogság
könyve. (Jellem képző m unka.)

A megrendelések Körmendre, vagy Szentgotthárdra küldhetők.

Minden m egrendelést azonnal elintézünk.

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés.

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

A  DunAntúll ág. hitv. ev. Egyházkerület li.j éuekeskönyve u

m  m m  m m ^  'r & »r -ws
alig félesztendővel az első kiadás megjelenése után immár az ötödik kiadásban van forgalomban s igy a kér. Enekeskönyvet ma 
már mintegy 25,000 hivő használja.

A Keresztyén Énekeskönyv a következő egyházakban van használatban :
Dunántúli KgyházkerUlet:

Akaii
Alsólendva 
Alszópor 
Bakonytamási 
Boba 
Borgáta 
Csorna 
Czelldömöik 
Duka
Egyházashetye

Farád Kácsfalu Lovászpatona Pálfa Simonyi Uraiujfalu
Galsa Kemeneshögyész Mencshely Pápa Somogy csurgó Vadosfa
Gecse Keszthely * Mezőlak Pécs Sopron Vanyola
Géreze Kisbér Nagy baráti Pogányszentpéter Surd Várpalota
Gyékényes Kisczell Nagygeresd Porrogszentkirály Szekszárd Varsánd
Hodos Kissomlyó Nagykanizsa Réti Szepetnek Vásárosmiske
Homokbödöge Kocs Nagyszokoly Rigács Szilsárkány Veszprém
Iharos Körmend Nemeskér Sand Tab Vönöck
Iharosberény Kőszeg Nemesmagasi Sárszentlőrincz Takácsi stb.
Jánosháza Köttse Nemesszalók Sárvár Tényőfalu

1. Felszőszeli
2. Igló
3. Iklad
4. Komárom
5. Kölesd

(Dunáninneni)
(Tiszai)
(Bányai)
(Dunáninneni)
(Dunáninneni)

11. Szák
12. Százd
13. Tiszaföldvár 

stb.

(Dunáninneni)
(Dunáninneni)
(Bányai)

M áh egyházkerületek:
6. Léva (Dunáninneni)
7. Nagyszentmiklós (Bányai)
8. Nagyszombat (Dunáninneni)
9. Orosháza (Bányai)

10. Pozsony (Dunáninneni)
A Keresztyén Énekeskönyv az alábbi kötésekben van állandóan raktárunkon:

Félvászonkötésben a táblán kehelylyel K 2.20
Egészvászonkötésben a táblán kehelylyel (tokban) . „ 2.80
Egyszerű bőrkötésben „ „ „ . „ 6.—
Párnázott chagrinbőrkötésben „ (dobozban) „ 8.—

Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfizetés mellett egyszerre (kötésre 
való tekintet nélkül) legalább 50 példányt rendelnek meg, 25% árengedményben részesülnek, de a szállítási 
költséget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

H O B N Y Á N S Z K Y  V I  K  T  O  K, könyvkiadóhivatala BUDAPEST, V., Akadémia-utca 4.

Párnázott borjúbőrkötésben kehelylyel (dobozban) . 
Álűelefántcsontkötésben „
Dallamos könyvecske a keresztyén énekeskönyvhöz

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési á ré  egész é rre  közvetlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű m eg

k e resések  a szerkesztőség  elm ére Körmendre (Vasy&rmegye) kü ldendők. E lőfizetést elfogad m inden  e ran g . lelkész és tan ító  la.

Tartalom : Sántha Károly: Nyugalomba vonulásom után (vers). — Kapi Béla: Légy hű mindhalálig. — Szombath Ernő : A határkő. — Madái 
Mátyás : Emlékek (vers). — Az amerikai bevándorlás korlátozása. — Pulay Vilma: A tűzijáték. — Az ülés. — Igazold magad. — Ország-

Világ. — Lulher-Társaság.

Nyugalomba vonulásom után.
(Budapest, 1911. augusztus hóban.)*)

Rovom a várost mélázó kedéllyel,
S úgy bánt e zaj, e vásári zsivaj; 
Itt nappallá lesz maga is az éjjel, 
Hívságos gyönyörök forrásival. 
Édesen tűnsz fel emlékezetemben 
Csendes falum s úgy földerítesz engem, 
Sokszor jön onnan kedves izenet,
S százszor megáldom minden por

szemed I

Fényes termekben vidám zene zendűl, 
S míg ott örömbe merül el a szív: 
Lelkemben lágy, halk harmónia csen

dül :
A harangszó, mely a templomba hív. 
Ülnek sorjában ifjak és a vének,
S száll az imádság, forr, buzog az ének; 
A való boldogsághoz ez az ut —
S százszor megáldom azt a kis falut.

Itt áll a vár. Nézek merengve rája, 
S eszembe ötlik nagy Mátyás király, 
A „Szép Ilonka“ bús tragédiája,
És hírnevünk, mely félvilágra száll.

*) Felolvasta szerző a Budapesten 1912. 
március 10-én tartott „Protestáns Irodalmi 
Társaság“ esti ünnepségén.

Igazságos 1 tégedet emlegetve,
A falu népe felbuzdul nevedre, 
Hazáért él-hal, munkál és eped, 5 
S százszor megáldom falu, népedet.
Az ablakokban nyílnak a virágok — 
Mi szép ez a virágos Budapest I 
Majd kigyúlnak a sok ezernyi lángok, 

l Sűrű párával ha leszáll az est.
| Jobb volt ott tépnem csak egy szál

[virágot,
Néznem akácfáknál a holdvilágot, 
Hallgatnom a dalt a bokrok alatt — 
Kis falum, százszor is megáldalak!

Menyasszonyként állsz, hegykoszorú-
[zottan,

j Budapest, gyöngyöd a Margitsziget, 
Fátylod, fehéren omló habíodrokban 
A Duna, mely lábadnál elsiet. 
Gyönyörű vagy főváros, megcsodállak, 
De csak téged szeretlek, téged áldlak 
Szabad természet — lelkem ott mulat, 
S mindvégig áldom kedves falumat I

Sántha Károly.

Légy hü mindhalálig!
— Levelek egy konfirmandushoz. —

Ezekben a hetekben a rendesnél 
is gyakrabban imádságomba foglal

lak. Arra kérem a jó Istent: érintsen 
meg szentleikével, hogy megértsd 
ennek a fontos időszaknak jelentősé
gét és szívben-lélekben elkészülve 
lépj az ő oltára elé. Mert nemcsak 
egy rövid időszakot érintő, hanem 
egész életedet átfogó fontos esemény 
az, mit konfirmációnak nevezünk. 
Hitedről teszel bizonyságot. Nyiladozó 
gyermekértelmedet szorgalmatos ta
nulással erősítgeted. Úgy szálldogálsz 
az Isten bölcsességének virágaira, 
mint az édes mézet gyűjtögető kis 
méhecske. Egy harmatcsöppnyi élet
tapasztalásod is van már (lassankint 
majd meg is növekszik, talán tenger 
naggyá dagad, — csak a jó Isten 
azután nagyon keserűvé ne tegye 
vizeit). Érzed magad fölött a hatal
mas Gondviselő szeretetét, látod 
magad előtt a Krisztus példáját; 
különbséget tudsz tenni jó és rossz 
között és ismered a vallás egyik leg
fontosabb tanítását, azt, hogy min
denki számadással és felelőséggel 
tartozik az ő Istenének. Mindezt a 
tudásodat, meg kicsiny élettapasztalá
sodat mind szépen összegyűjtőd szí
vedbe, lelkedbe, azután elindulsz és 
meg sem állasz az Úr oltáráig. Szóra



178. HARANGSZÓ. 19 l2 . április 14

nyitod ajkadat és reszkető hangon 
megfogadod, hogy te a régi, az igazi 
hitben akarsz élni, egyházad segítő 
karján akarsz vándorolni és hogy a 
te Krisztusodat el nem hagyod soha
sem I. . .

Óh micsoda boldog ünnep ez ! . . .  
Hideg, ólmos eső csapkodhatja abla
kodat, a lelkedet mégis aranyos verő- 
fenybe öltözteti a szent ünnepnap. 
Lelki tavasz ébredését érzed, szent 
érzések, nemes hevületek erősödnek 
meg szívedben. Külsőleg is minden 
olyan kedves 1 Az édesanyád csókja 

* forróbb mint máskor, s az édesapád 
intéséből, a hangja csendüléséből ki- 
érzed szeretete melegségét. Könny csil
log szemükben s míg kezüket fejedre 
teszik, reszketve rebegi ajkuk az ál
dást: csak jó maradj édes gyerme
kem I. . .  (Legalább életed azon ese
ményeit ne felejtsd el soha, melyek
nél könnyezni láttad jó szüléidét I 
Sok jóra visz, sok rossztól megóv az 
ő könnyeikre való visszaemlékezés!)

A templomban is minden más, 
mint máskor. Az ünneplőbe öltözött 
gyülekezet, a zsúfolt padsorok, a vi
rágos oltár, a lelkész szívhezszóló 
tanítóbeszéde. És az a könny, mely 
itt is, ott is a szemekben csillog 1. .. 
Mindenütt melegség, szeretet 1.. . És 
mindez titeket vesz körül.

De látod, mindez még nem a lé
nyeg. Ez a virág illata, színe, alakja 
és nem maga a virág. A lényeg az, 
hogy te hitedet megerősíted és val
lásos élet folytatására teszel komoly 
fogadást. Ebben áll a konfirmáció 
életfontossága, ezért marad örökké 
értékes életedben. Ez a fogadástétel 
pedig egy mondatba összefoglalva igy 
hangzik: „ Uram, kihez mennénk, örök
életnek beszéde vagyon te nálad!“

Egy megható történetet mondok el. 
Egyszer Jézus elment Kapernaumba 
és ott tanította a sokaságot. Arról az 
örökkévaló mennyei kenyérről beszélt, 
mely őbenne megjelent. Azt mondta, 
hogy az ő teste ez az örökkévaló 
kenyér és csak az él örökké, ki ebből 
a kenyérből eszik. De az írástudók 
és farizeusok megütköztek az ő be
szédén. A zsidók közül sokan a fejü
ket csóválták. Egyszerre csak meg
ritkult körülötte a hallgatóság sora, 
mindig többen és többen elmentek, 
úgy hogy a Krisztus egyedül maradt 
tanítványaival. Hátratekintett a Mester 
és fájdalommal látta, hogy még tanít
ványai is elmaradoznak tőle. Megállt 
egy pillanatra és panaszosan szólt: 
„Nemde el akartok-e ti is menni ?“. . .  
— De előlépett Péter és szent ihlettel 
monda: „Uram, kihez mennénk? örök

életnek beszéde vagyon nálad! És mi 
elhittük és megismertük, hogy te vagy 
ama Krisztus, az élő Istennek fia.“ 
(Ján. 6, 68—69.) És vele mentek, 
vele maradtak!

Látod ez a konfirmációi fogadás
tétel. Ezt várja tőled ezen a napon 
a Krisztus. Ha öntudatos életed még 
csak arasznyi is, ha tudásod és isme
reted még csak kicsiny csepp is, azért 
érzed, hogy megismerted a Krisztust. 
Megismerted, hogy ő az élő Isten fia és 
hogy nála van az örökélet beszéde. 
Lásd benne mindig az Isten fiát és ke
resd mindig nála az örökélet beszédét.

Életedben fordulópontot jelent a 
konfirmáció. Ezután az egyház fel
nőtt tagjai sorába számítanak. Letér
delhetsz az Úr oltára elé és élhetsz 
a keresztyén ember legszentebb jo
gával : veheted az Úr testét és vérét. 
De az életednek is ennek megfelelő
nek kell lennie! Hogy hogyan, azt 
majd szép sorjában mind elmondom.

Egyébként is sok minden meg
változik körülötted. Még forró az 
édesanyád csókja, mellyel a temp
lomba elbocsát és megcsókol újra, 
és elbocsát a messze idegenbe. Szülő
hajlék után az idegen ház 1 Kedves, 
jó arcok után, hideg, ismeretlen ar
cok 1 . .  Boldog gyermekkor után a 
küzdés, a komoly élet 1 . .  Majd eléd 
áll sok világi hatalmasság: a pénz, 
gyönyörűség, hiúság, nagyravágyás, 
és a többi mind, — még a nevüket 
is nehéz volna egymás mellé írni, — 
és azt mondják hízelkedő szóval: 
„jöjj velem, és boldoggá teszlek! “

Mit tégy ? . .  Hová fordulj ? . .  Meny
nyit fogadj el tőlük és mitől óvakodj ? 
Megírom, utánad küldöm, hogy for
díthasd hasznodra. Addig csak arra 
intlek: nézz mindig magad elé s ne 
veszítsd szem elől az előtted vándorló 
Krisztust. Ha megáll és feddőleg néz 
rád, mondd el újra konfirmációi foga
dalmadat: „Lírám, kihez mennék, örök
életnek beszéde vagyon te nálad I... ‘ 
Ne távozz a Krisztustól, ne hagyd 
el egy pillanatra se és megáld a jó 
Isten ! . . . (Folytatjuk.)

A határkő.
Irta : Szombath Ernő.

Petes János két tanúval jelent meg 
a parochián, az agg lelkipásztor előtt.

— Bejelentem tisztelendő úr, hogy 
áttérek. Katholikus leszek.

A lelkészt nem érte váratlanul a 
hir. Mit — azt hallott már róla. Nyu
godtan nézett a beszélő legényre. 
Aztán szelíden kérdezte.

— És miért teszed ezt János fiam ?
A legény elvörösödött. Zavartan

hebegte.
— Hát . .  . izé . . .  megházasodom.

A Balog Katát veszem el. Az katho
likus. Nekem is annak kell lennem. 
Máskép nem jön hozzám a leány. 
Meg a szülei sem engednék. Hát 
ezért.. .

Elakadt. A lelkész jóságos arca, V 
szomorú nézése megzavarta. Nem 
tudta tovább folytatni. Lesütötte a 
szemét. És zavartan nézte a csizmája 
orrát.

A lelkész arca fájdalmas kifejezést 
öltött. Megsajnálta a tőrbe esett lelket.

— Jól van fiam. Tégy, ahogy 
akarsz. Én nem beszéllek le. Minek 
is tenném ? Ha az a te meggyőző
désed, hogy így leszel boldog, ám 
jó. Légy boldog! Legyen erős e hi
ted ! És imádkozz, hogy ne csalat
kozz benne ! így még én Is elhiszem, 
hogy boldog lehetsz. A bejelentést 
tehát tudomásul veszem. Tizennégy 
nap múlva újra jöjj el. Akkor elbo- 
csátlak. Az Isten áldjon meg 1

Petes maga se tudta, hogyan ke
rült ki a parochiából. A feje zúgott, 
szédült. A szíve vadul kalapált. A 
torkát a sirás fojtogatta. Oh de rosz- 
szul estek, de nagyon fájtak azok a 
szelíd, krisztusi szavak I Száz korholó 
szó nem zavarta volna úgy fel a 
lelke nyugalmát, mint ahogy felkor
bácsolta az a pár szelíd szó 1 Oh, de 
rettenetes a lélek háborgása már a 
gondolatra is, hogy hitének fáklyája 
részére más hajlékot akar a gyarló 
ember keresni.

Az utcán szétváltak. És két hét 
múlva újból kopogtattak a lelkész 
ajtaján.

Ismét az a jóságos arc, az a szelid 
tekintet fogadta őket. De az ajk nem 
nyílt szólásra. Még a köszöntésüket I 
is némán, fejet hajtva fogadta. Kiál- j 
lította az Írást. Aztán odalépett a 
legényhez. Fájdalmasan nézett az ar- i 
cába. Mint a pásztor a bárányra, akit 
ragadozó kerített a hatalmába és 
amelyen — úgy érzi, — hogy már 
nem segíthet.

A legény nem állta a tekintetet. 
Szivébe markolt az a szelid, mégis 
szemrehányó nézés. A feje lehanyat
lott. A szeme elborult. S egy csepp 
leesett a földre, oda a lelkész lábá
hoz. És ekkor egy erőszakos moz
dulattal elkapta az írást és szó nélkül 
fordult ki az ajtón. A tanuk követték.

A lelkész elmélázva nézett utána, ; 
Gondolkodott. És arca szemlátomást 
élénkülni kezdett. S a végén meg
könnyebbülten sóhajtott fel. #
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— Eltévelyedtél. De még meg fo
god lelni az igaz utat. Bizonyság rá 
ez a könnycsepp.

*
A lakodalom megvolt. És aztán 

következtek a szürke, egyhangú na
pok. A fiatal pár élete csendes, meg
elégedett volt. A boldogság teljesnek 
látszott. De csak látszott. Külsőleg 

\ csend honolt még a ház körül. De 
belül, a fiatalok belső életében már 
rövid néhány hét múlva felütötte a 
sátán a fejét. Kezdetét vette a békét- 
lenkedés, az egyenetlenkedés, A fia
tal asszonynak semmi sem tetszett, 
semmi sem volt az ínyére. Hasztalan 
volt János minden igyekezete. A me
nyecskének sehogy sem tudott a ked
vében járni. Mindenben hibát látott, 
mindenben gáncsot talált.

Ily körülmények között a házi bé- 
kétlenkedés nem maradhatott meg a 
négy fal között I Kikerült az az ud
varra, onnan az utcára. Ott meg a 
szájára kapta néhány vén asszony s 
csakhamar az egész falu a Petesék 
szenyesét teregette.

És a híreknek igazuk volt, ha nem 
is mindenben.

Petes lassankint elhanyagolta a dol
gát. Nem nézett a gazdasága után. 
A cselédekre bízott mindent. Azok 

’ meg úgy dolgoztak, amint az nekik 
jól esett. Hiszen senki sem nézett 
utánuk. A vagyon tehát fogyott, 
pusztult, mint a bitangba hagyott 
jószág. A gazda még a házkörüli 
dolgát is másokra hagyta. Naphosz- 
szat a korcsmában ült. örült, ha nem 
kellett odahaza lennie. így legalább 
nem kellett látnia életének a meg- 
rontóját, a feleségét.

A fáma különben azt rebesgette, 
hogy már leány korában sem volt 
valami nagy tisztelője az erénynek. 
Csodálkoztak is eleget Petesen, hogy 
ennek dacára mégis elvette I Sőt, 
hogy még a hitét is elhagyta érette I 
Az igaz, a leányra gazdag örökség 
várt. De Petesnek is tisztességes, be
csületes volt a jussa ! Tehát százszor 
is különb leányzót kaphatott volna, 

» mint volt Balog Kata!
Jgen ám, csakhogy Petesnek meg 

csak a Kata kellett I Talán nem is 
hitte el a Kata erényéről szóló híre
ket. De meg azt is gondolhatta talán 
magában, hogy mint asszonynak 
majd csak benő a fejelágya, majd 
megváltozik mellette I Az az össze
férhetetlen természet se riasztotta 
vissza. Azt hitte, majd melléje szo
kik I Hiszen azt szokták mondani, 
hogy minden asszony — ha leány- 

k korában bármilyen volt is — olyan

lesz, amilyennek az ura neveli. E 
tekintetben meg nem volt mitől tar
tania I Bízott önmagában I

S hogy mégis semmi sem sikerült 
az előre kigondolt terv szerint, arról 
az ördög se tehetett I Annál kevésbé 
ő I Hiszen úgyis minden lehetőt meg
tett és megpróbált. Volt szelíd, nyá
jas, jó. Az asszony kigunyolta. Volt 
boszus, haragos. Azzal csak olajat 
öntött a tűzre! Egyszer aztán a sis
tergés mennykő is leütött I Huh I 
Akkor lett ám rumia I Mint egy had
sereg, úgy rohanták meg Petest az 
asszony szülei, rokonai. Akkor meg
fogadta Petes, hogy újjal se nyúl 
többé az asszonyhoz.

Hát nem is nyúlt. Kerülte. Még a 
házatájékát se akarta igen látni. így 
lett a korcsma dohos levegőjének a 
legkitartóbb szívója.

Odahaza meg a felesége annál ví- 
gabban élte a világát. Eleinte még 
csak titokban ment a dolog. Tartott 
a falu szájától. De hogy a hir így 
is a szárnyára kapta feslett életét, 
nem sokat teketóriázott, hanem tett 
mindent minden tartózkodás nélkül. 
És hogy a sülyedés teljes legyen, 
egy reggelre a ház üresen állott. Az 
asszony valami kóbor csavargóval 
megszökött.

Petes — aki utóbb már egyik ro
konánál húzódott meg éjjelenkint — 
azonnal otthon termett. Feleségének 
összes cókmókját kocsikra rakatta s 
elküldte a szüleinek. Tegyenek vele, 
amit akarnak.

Aztán körülnézte a házatáját.
Bizony elszomorodott azon, amit 

látott. Mindenütt a pusztulás, a rom
bolás nyoma meredezett a szeme elé. 
Az épületekről a vakolat potyogott. 
A gazdasági épületek rosszak, elha
nyagoltak voltak. A tető mindenütt 
folyatott. Az udvart, a szérűt fölverte 
a gaz. Hej, siralmas egy kép a gazda
ember előtt 1

Mire a kocsik hazaértek, készen 
volt a tervével.

Elsőben is meghagyta a cselédek
nek, hogy az udvart hozzák rendbe. 
Majd aztán a többire is rákerül a sor 
és Isten segítségével majd csak 
nyoma törlődik annak a gyászos, 
csúfos életnek, ami rövid időre e 
hajlékban tanyát ütött.

Azután ünneplőbe öltözött. És el
indult be a faluba. Az utcán kíván
csian tekintgettek utána. Ugyan hová 
mehet ? Csak nem a felesége után ?

Hát bizony nem 1
Hanem ment oda, ahová nemrég 

még két tanúval állított be. A paró- 
chiára.

Mikor a lelkész meglátta Petest, 
azonnal tisztában volt a helyzettel. 
Melegen rázta meg a kezét.

És Petes is meghatva szorította 
meg a reszkető kezet. Egy pillanat 
alatt előtte állott az a felejthetetlen 
kép, amikor ő utoljára volt itt. ön- 
kénytelenül is lehajtotta a fejét. És 
a meghatottságtól remegő hangon 
szólalt meg.

— Visszajöttem tisztelendő úr. El
tévedtem, de keserűen megszenved
tem érte . .  . Hiszen tudja . . .  Nem 
kell elmondanom. Feledni akarok. Az 
Isten majd csak ad hozzá erőt 1 A 
régi akarok lenni. Aki voltam. Azért 
vagyok itt. Visszafogad-e tisztelendő 
úr? Imádhatom-e Istenemet úgy, 
ahogy azt az őseim tették s amiért 
most úgy sajog a lelkem ? Lehet-e ?

A lelkészt a könnyekig meghatotta 
a vergődő lélek háborgása. Rátette 
a beszélő vállára a kezét. Aztán jó
ságos hangján vigasztalni kezdte.

— Lehet édes fiam. Lehet. Te nem 
voltál bűnös! Csak megtévelyedett. 
De tudod-e fiam, mi tartott téged 
vissza a bűntől ? Egy könnycsepp 1 
A te könycsepped 1 Az, amit itt ej
tettél el 1 Azon innen az üdvösség, 
a lelked békéje honolt 1 Azon túl a 
lélek szenvedése várt reád 1 Hát ezt 
megpróbáltad 1 Azon túlestél. S az 
csak a javadra vált 1 Lelked, amely 
eddig a kétség és a remény között 
vergődött, megtisztult a salaktól. És 
te felismerted az igaz, a lelked üd
vösségére vezető egyedüli utat 1 Visz- 
szatértél a helyes ösvényre 1 Most 
itt vagy. Szeretettel fogadlak 1 Teszem 
pedig azon kérésemmel, hogy az Is
ten kegyelme legyen és maradjon 
teveled, hogy soha többé ne kerül
hess túl azon a könnycseppen, amely 
életed határköve lett 1

Emlékek.
Kisded lámpa homályos fényénél 

Asztal körül ül a kis család.
Zeng az ének: „az éj im érkezik“, 

Minden szívet szent öröm hat át. 
Gyermek, ifjú s öregeknek ajka 
— Egyesül az Istent hívó hangba’
S mintha, mintha ott fenn a magasban, 
Egy jó atya gyönyörködnék abban.

Ószbe borult patriarcha ajkán 
Halkan csendül a buzgó ima: 

Hála neked, ki őrködő szemmel 
Vigyáztál e ház lakóira.

Maradj velünk! leszállt már az éjjel 
Takargass be gondviselő kézzel 
S mintha, mintha ott fenn a magasban, 
Egy jó atya gyönyörködnék abban.



180. HARANGSZÓ. 1912. április 14.

Kisded lámpa fénye végsőt lobban, 
Áment mond az imádkozó ajk 

Csend borúi a magános kis házra 
Alvók keble nyugodtan sóhajt. 

Mert kitárva a jó Atya karja, 
Gyermekeit áldva betakarja.
S mintha, mintha Ő reá borulva 
Az álom is szebb s nyugodtabb volna.

Madár Mátyás.

Az amerikai bevándorlás korlá
tozása .

Az Egyesült-Államok törvényhozá
sának bevándorló bizottsága Dilling- 
ham szenátornak a bevándorlás 
megszigorítására irányuló javaslatát 
elfogadta. Ez a javaslat nagyobb 
jelentőségű lehet az európai kiván
dorlás szempontjából, mint a kiván
dorlás szabályozására, vagy korláto
zására hozott összes törvények. Az 
új törvény nagy szigorúsággal véde
kezik a bevándorlás áradata ellen.

Az új törvényjavaslat még jobban 
kiterjeszti a bevándorló felügyelők 
hatáskörét a nekik nem tetsző be
vándorlókkal szemben; a bevándorló 
törvényeknek a szerződéses munká
sokra vonatkozó intézkedéseit meg
szigorítja ; kémszolgálatot állít föl, 
illetőleg felügyelőket, orvosokat és 
matrónákat alkalmaz a hajókon, akik 
már az utón kikémlelik a bevándor
lók viszonyait. A bevándorlókat az 
új törvény értelmében felügyelet alá 
helyezi s minden egyes bevándorló 
a személyleirását tartalmazó igazol
ványt kap.

A törvényjavaslat valamennyi pa
ragrafusa között a 3-ik szakasz a 
legszigorúbb. Ez a paragrafus annak 
a megállapítását, hogy ki a nem kí
vánatos bevándorló, még az eddigi
nél is jobban kibővíti és kimondja, 
hogy 'kizárandó minden csavargó. 
Más szóval, ha a bevándorlási fel
ügyelők akár egy, akár más oknál 
fogva ki akarnak zárni valakit, egy
szerűen kimondják, hogy csavargó.

Az Egyesült-Államok bevándorló 
hatósága a szerződéses munkásokra 
vonatkozó törvényt is meg akarja 
szigorítani. Kizárja azt a bevándorlót 
is, akinek otthon Ígéretet tettek, hogy 
az Egyesült-Államokban munkát kap, 
akár igaz volt az ígéret, akár nem. 
Kizárja azt a bevándorlót is, aki be
vallja, hogy otthon olyan körlevelet 
olvasott, melynek hatása alatt hatá
rozta el magát a kivándorlásra.

A bebocsátott bevándorlók rendes 
igazolványt kapnak, mely a beván
dorló személyleirását, az érkezés ide

jének a megjelölését, a hajó nevét 
fogja tartalmazni. Miután ez igazol
vány a bevándorló törvényes bebo- 
csátatását van hivatva igazolni, ennek 
hiánya az illető bevándorló kizárását 
vonja maga után. Azokat a törvé
nyesen bebocsátott bevándorlókat, 
akik három éven belül bármelyes ok 
folytán is közjótékonyságra szorul
nak, egyszerűen visszaküldik, ugyan
ez a sors vár azokra a bevándorlókra 
is, akik öt éven belül egy évet meg
haladó fogházbüntetésre ítéltetnek. 
Ha az új törvényjavaslatot elfogad
ják, akkor július 1-én már életbe 
léptetik.

A tűzijáték.
Zágrábból való visszautaztában I. 

Ferenc császár és király meglátogatta 
a különcnek ismert Festetich György, 
keszthelyi grófot.

A főur mindent elkövetett, hogy 
méltó fogadtatásban részesíthesse a 
császári vendéget.

Az elsőrangú építészeket hozatta 
le Bécsből palotájának feldiszítésére, 
majd oly nagy lakomát készíttetett, 
mely semmivel sem maradt mögötte 
a bécsi udvari ebédeknek. Szóval 
mindent megtett, ami csak lehető 
volt, a magas látogató tiszteletére.

Midőn a fogadtatás ünnepségei 
lezajlottak s a császár visszavonult 
a számára berendezett lakosztályba,
— Festetich hirtelen fölkereste a 
főudvarmestert s kérte, hogy jelentse 
be Őfelségénél, valami fontos mon
danivalója van. — Hiába kérte a 
csodálkozó udvarmester a grófot, — 
hogy mondjon le ezen különös au
dienciáról, mert a császár már bi
zonyára pihen s minden jószívűsége 
dacára is rossz néven fogja venni a 
háborgatást, — de ez nem tágított. 
Állhatatosan megmaradt szándéka 
mellett, míg csak be nem bocsátották 
a császár elé.

Felség, mondá a főur, én jól tu
dom hogyan kell egy alattvalónak 
uralkodóját fogadni. Mindent elkövet
tem, ami tőlem telhető volt; — de 
mégis úgy gondolom, — valami hiány
zik az ünnepély teljességéből. Egy 
tűzijáték egy oly napnak emlékére,
— mint a mai, elengedhetetlen. Akar
tam is rendezni, de a szolgabiró 
megtagadta az engedélyt, azon kifo
gással, hogy a közelben levő hely
ségben csupa nádfedeles házak vannak 
s könnyen veszedelem történhetnék. 
I »Tehát most kell tűzijátékot rendez
nem, — hogy célomat elérhessem.

Engedje meg Felséged, hogy ezt a 
10 ezer forintot — bankjegyekben 
— mely a tűzijátékra volt szánva, 
elégethessem Felséged gyertyájának 
lángjánál.

Ezen szavak után valóban kihúz 
zsebéből 10 darab ezer forintos bank
jegyet s a láng fölé akarja tartani.

Gróf — ne bolondozzék kiáltott 
gyorsan a császár, s tiltakozólag 
emelte föl kezét.

„Ennek meg kell lenni; ellenkezett 
a különc gróf. Azonban, ha Felsé
ged sajátkezüleg akarja elégetni a 
bankjegyeket, annál szerencsésebbnek 
érzem magamat.“

„Nem bánom — mondá a császár 
nevetve — de előbb távozzék ön .“

A gróf átnyújtotta értékes csomag
ját s büszkén ment ki a szobából, 
abban a tudatban; mégis csak sike
rülni fog a „tűzijáték“ az összes 
szolgabirói óvóintézkedések dacára is.

Mennyire csalódott azonban, midőn 
megtudta, hogy a jószivű császár a 
szomszédos falvak lakosainak ado
mányozta a tízezer forintot, hogy 
nád- és szalmafedeles házaikat cse
réptetővel cserélhessék föl. 
____________ Pulay Vilma.

Az ülés.
Az elnyomatás korszakában, az 

úgynevezett német világban, az ország
ból minden magyar katonát kivittek, 
annál több volt azonban a cserepár 
és vasasnémet, a kiket fehér köpö
nyegük miatt lisztes zsákoknak hívtak. 
A katona nagy ur volt akkor, a falukon 
állomásozó századparancsnokok irga
lom nélkül deresre huzatták még a 
bírót is, ha a parancsot nem teljesí
tették. Ebben az időben történt, hogy 
Szentesen egy gazdaembert rendeltek 
ki forspontosnak, hogy egy lovas
kapitányt Hódmezővásárhelyre vigyen. 
Csúnya, csatakos idő volt. A tiszt 
Olaszországból rövid szabadságra 
hazatért huszártiszt, fehér köpenyébe 
burkolva, helyet foglalt a nyomorult 
ülésen, mire a kocsis, megvagdalva 
lovait, veszettül kezdett hajtani. A 
táltosok vitték a szekeret egyik kátyúból 
ki, a másikba be, mikor az egyik 
zökkenőnél a tiszt majd kibukfence
zett az ülésből, haragosan kiáltott rá 
a parasztra:

— Teringettét, vigyázzon kend, — 
gyönyörű körmondatokban kezdett 
magyarul káromkodni.

— Hát magyar az ur I — kiáltott 
töl örvendezve a kocsis. — Az Isten 
is megáldja, szálljon csak le, hadd 
vegyem le a szekérderékről az ülést, 
mert ezt németeknek csináltam.
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Igazold m agad!
Dore-val, a bibliai képek híres fes

tőjével történt meg egy utazása al
kalmával a következő eset: Egy kül
földi városkában személy igazol vány át 
kérték; miután nem tudta felmutatni, 
a hatósághoz vitték. Mi az ön neve 
uram ? kérdezte tőle a polgármester.

— Dóré Gusztáv festőművész 
vagyok Párisból; felelt.

— Festményeit ismerem, szólt a 
polgármester, de tudja e magát iga
zolni ?

— írás ugyan nincs nálam, mondta 
a festő, de ha néhány percnyi türe

lemmel lesz, igazolom magam I. . .  
Ezzel odalépett az ablakhoz, honnét 
a város terére s a templomra lehe
tett látni. Hamarosan lerajzolta az 
előtte lévő képet és átadta a polgár- 
mesternek. Az meghajtotta magát és 
így szólt: Uramjt semmi kétségem 
többé; jobban írásaival sem igazol
hatta volna magát.

Keresztyén ember! tudod-e magad 
úgy igazolni, hogy a világ nem' is
merve téged, tetteidről megtudja, hogy 
ki vagy? „Arról ismernek meg tite
ket, hogy az én tanítványaim vagytok, 
hogy szeretitek egymást.“

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel baJlékol.
Április 14. vasárnap, János ev. 20, 19—20.

„ 15. hétfő, János ev. 21, 16.
„ 16. kedd, I. Korinth, lev. 5, 7.
„ 17. szerda, János ev. 20, 15.
„ 18. csütörtök, I. Korinth, lev. 15, 20.
„ 19. péntek, János ev. 20, 28,
„ 20. szombat, Phüippi lev. 4, 7.
„ 21. vasárnap, János 10, 15.
„ 22. hétfő, Zsidó levél 2, 4.
„ 23. kedd, János ev. 14, 6
„ 24. szerda, János ev. 14, 27.
„ 25. csütörtök, János ev. 14, 3.
„ 26. péntek, János ev. 21, 18.
„ 27. szombat, János ev. 21, 20—22

Az egyház köréből.
Gyászrovat. Hosszú, áldásos mun

kálkodás után, élete 88-ik évében 
hunyt el Besztercebányán az Úr hű 
szolgája: Sztehló János volt főesperes, 
az eperjesi magyar-német gyülekezet 
volt lelkésze. Az elhunytat kiterjedett 
nagy család, köztük fia, Sztehló Gerő 
besztercebányai lelkész, gyászolja.

Élete delén, 58 éves korában, ál
dásos munkálkodása közepette húnyt 
el Scholtz Lajos a budapesti deák
téri elemi és polgári leányiskolák 
buzgó igazgatója. A kötelességtelje
sítés tiszteletreméltó példaképe dőlt 
vele sírba.

Az igazak emlékezete áldott 1
A győri szeretetház felavatása. Nagy 

ünnepe volt a győri gyülekezetnek. 
Elkészült és rendeltetésének átadatott 
a szeretet filléreiből épített szeretet- 
háza. De az ünnep melegségéből át
árad egy sugár egész evang. egy
házunkra, mert hiszen ez a szereted 
ház is egész egyházunk földi hivatá
sát kívánja erősíteni. Az ünneplő 
gyülekezet örömében őszinte szívvel 
osztozunk s az élő hit új épületére 
Isten gazdag áldását kérjük.

Az avatási szertartást óriási közön
ség részvételével Gyurátz Ferenc 
püspök végezte.

Vallásos közének elzengése után 
Horváth Samu esperes mondott gyö
nyörű imádságot. Majd Fischer Gyula 
felügyelő megnyitotta az ünnepélyt, 
köszönetét mondva egyben a vendé
geknek szíves megjelenésükért. Most

Gyurátz Ferenc püspök emelkedett 
szólásra, hogy elmondja felavató be
szédjét. Megható és lelkes beszédje, 
mely a felebaráti szeretet dicsőítő 
éneke volt, mély hatást gyakorolt a 
hívekre, nem egyszer könnyeket fa
kasztva a hallgatók szemében.

A felavató beszéd után Pálmai 
Lajos lelkész tett jelentést az építke
zésről és a jóltevőkről. Ezt követő- 
leg az árvák nevében Huh er Dani 
mondott gyönyörű köszönőbeszé
det, mely alatt egyetlen szem nem 
maradt szárazon. I ’só Vince lelkész 
költői szárnyalású, minden lelket 
áhítatra keltő záróimája után felzen- 
dült a kóruson Kirchner Elek kar
nagy vezetése mellett az egyházköz
ség templomi vegyeskarának az áhí
tatot még magasabbra emelő szép 
éneke, melyet maga a karnagy szer
zett ez ünnepélyes alkalomra.

A soproni evang. olvasó- és ifjú
sági egyesület az elmúlt böjti idő
szakban vasárnaponként vallásos es
télyeket tartott. Az estélyeken, melye
ket a közönség nagy számban láto
gatott, a következő felolvasások tar
tattak: Isteni igazságszolgáltatás Arany 
János költészetében. Irta és felolvasta 
Ihász Ferenc, tanítóképző int. tanár. 
A keresztyén szeretetmunkásság a mi 
időnkben. Irta és felolvasta Zábrák 
Dénes lelkész. A keresztyén ifjú tár
sadalmi tevékenysége. Előadta Megye- 
ressy Béla, az ifjúsági keresztyén
egyletek országos titkára. Ifjúsági 
egyletünk és a soproni protestáns 
ifjúság. Előadta Gráf Samu, tanító.

Vallásos estély. A nagybarátfalui 
ev. nőegylet március 24-én szépen 
sikerült vallásos estélyt rendezett. 
A kezdő és befejező oltári szolgála
tot Madár Mátyás felpéci lelkész vé
gezte. Kiss Samu helybeli lelkész 
felolvasást tartott. Erős Sándor tanító, 
Szalai Teréz, Bottyányi T. és Czeiter 
Teréz szavaltak. Az iskolás gyerme
kekből álló vegyeskar pedig a tanító 
vezetésével két éneket adott elő. A 
vallásos estély közénekkel kezdődött 
és közénekkel végződött. Az orgona
alap javára befolyt 38 K 45 fillér, 
amely összeggel együtt a nagybarát
falui gyülekezetnek a múlt év őszén 
kezdett s csupán önkéntes adomá
nyok által gyarapodó orgona-alapja 
immár 221 korona 19 fillért tesz ki.

Tanító-választás. A ménfői evang. 
leány egyház március 17-én tartott 
közgyűlésében nyolc pályázó közül 
Szíj Béla újmalomsoki osztálytanítót 
választotta meg kántortanítójává. Az 
Úr áldása legyen a buzgó kis gyüle
kezeten és újonnan választott lelki 
vezérének a frigykötésén.

Vallásos estély. A gyúrói gyüleke
zet március 24-én látogatott vallásos 
estélyt tartott, melynek műsora a kö
vetkező volt: 1. Közének. 2. Ima, 
mondta Nagy Lajos lelkész. 3. Péter 
könnyei. Fölolvasta Sipos András 
budapesti lelkész. 4. Örök élet, Sza- 
bolcska Mihálytól, szavalta Kiss Terka. 
5. Isten felséges adománya, két hangra 
betanítva, énekelték az iskolás növen
dékek. 6. Szántóvető imádsága, Pósa 
Lajostól, szavalta Udvaros Ferenc.
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7. Miben kell a vallásfelekezeteknek 
egyesülni ? Előadta Nagy Lajos ev. 
lelkész. 8. Cél, Nagy Lajostól, sza
valta Gurabi Gyula. 9. Jézus, halál 
meggyőzője, énekelték az isk. növen
dékek. 10. Édes anyák, szavalta: 
Szalai Géza. 11. Közének.

Gérce. A gércei (Vasmegye) gyü
lekezet nőegyesülete virágvasárnap 
rendkívül sikerült vallásos estélyt tar 
tott annak emlékére, hogy ezen na
pon vették használatba az új énekes
könyvet. Az estélyen Farkas János 
tanító tartott szép felolvasást „a val
lásos élet legfőbb erőforrásairól.“ — 
Többen vallásos költeményeket sza
valtak, az egyházi énekkar pedig az 
új korálok közül mutatott be néhá
nyat. — Az estély után a nőegylet 
számadógyülést tartott, melyen öröm
mel vették tudomásul, hogy a nőegy
let vagyona 650 koronára emelkedett.

Példás áldozatkészség. Múlt szá
munkban kimutattuk azoknak neveit, 
kik az épülő vadosfai templom fel
szentelésére, harmadik harangra és 
orgonára Vadosfáról és Zsebeházáról 
adakoztak. A hét folyamán Mihályi
ban folyt a gyűjtés ugyancsak ha
sonló szép eredménnyel a követke
zőkben :

Bakó János és neje 200 kor., Babos György, 
Tompos Ferenc és neje 100—100 kor., Dőry 
Mi kiesné (rom. kath ), Mihályi nőegylet, Zsiray 
Miklós és Dénes 50—50 kor., Maries László 
és családja, Maries István és neje 40—40 
kor, Viola Béla, id. Pintér József, Kovács 
József és neje Lukácsy Erzsébet 30—30 K, 
Takács József és neje Németh Ilona, ifj. Hor
váth József és neje Pintér Teréz, Sandi Gyula 
és családja, Bálind Gyula, Kovács Gyula és 
neje Pintér Eszter, Bálind János és nejé Török 
Anna 20—20 K, Pintér János és neje 16 K, 
ifj. Pintér József és neje Kovács Etelka, Ko
vács István és családja, Bálind Kálmán és 
családja, Maries Lajos és neje Pintér Karolin, 
Maries Dénesné 15 —15 K, Kreuz Károly, 
Lendvay József (r. kath.), Kovács József és 
családja, ifj. Babos János, özv. Gömbös Já- 
nosné, Rosta István és családja, Pintér Dénes 
és neje Tóth Karolina, Borbély János és neje 
Kovács Rozália, Maries Péter, Rosta Bálint, 
Viola Gyula, Balogh János és neje, özv. Bog
nár Józsefné és családja, Sandy Gyula idb., 
Mühleitner János és családja, Borbély József 
és családja, Kovács Dénes és neje Pintér Julia, 
Gönye József és neje, Maries Gyula és neje, 
Halász József 10—10 K, Bálind Lajos és cs., 
Plechl Gyula 8—8 K, Balog István és leánya 
Erzsébet 7 K, Bognár Gyula, Potyondy Lajos 
és neje, Bálind Ferencné és csal. 6—6 kor., 
Rosinger Károly (izr.), Maries János, Kiss Jó
zsef, Németh Dénes, Németh Sándor, ifjabb 
Kovács János, idb. Kovács János, Maries Mi
hály, Kovács Lászlóné és csal, Kovács Sán
dor. Zsiray Eszter, Király József, Kovács Ist
ván (kőm.), Pap József és neje Maries Julia, 
Kovács István (csarnoki), Szűcs Sándor és cs., 
Világos István, Gönye Miklós és csal., Zsiray 
Lajos és csal., Világos Gyula, Kovács Mózes- 
né szül. Kovács Julia Budapest, Kisfaludy 
Károly (r. kath.) 5—5 K, Hajós György (r. 
kath.), Dr. Schwarz Lajos (izr.), Bognár Vica,

Major Ferenc, Gyarmaty Samu, Illés Mihály 
és csal., Gönye Sándor, ifj. Garab László, 
Bálind Ilona és Eszter, Zsiray Istvánná, Gacs 
Jánosné, Kovács Sándor, Zsiray Józsefné, 
Plechl József, Czirák Dénes 4—4 K, Nagy 
Sándor, Nagy József (kádár), Gönye István, 
Pap József, Simon Ferenc és csal. 3—3 K, 
Lőwinger Jakab (izr.), özv. Putz Zsigmondné 
(r. k.), Schrantz Imre (r. k ), Schrantz Imréné 
(r. k ), Lendvay Árpád (r. k ), Kudlicska Má
tyás (r. k.), Waniss N. (r. k ), Garab Béla, 
Pap Istvánná, özv. Kovács Istvánná, Lukács 
Lászlóné, Kovács Márton Sopron, Büki Sándor, 
özv. Kovács Mártonná, Zsiray Kálmán, Pap 
János, Garab Sándor, Garb László, Szalay 
Juli, özv. Nagy Lászlóné, Bálind Sándoiné, 
Zsiray Mihály, Zsiray Sándor, Bálind Jánosné, 
Zámbó Gyula, Gönye Mihály, Nagy János, 
Sandy László, Kovács Sándor (kőm.), Pap 
István, Pap József, Varga Lajos, Szűcs József, 
özv. Sandy Józsefné, Sandy János 2—2 K, 
Fülöp Lajos, Német Sándor (cipész), Zsiray 
István, özv. Molnár Sándorné, özv. Gönye 
Sándorné, öreg Horvát József, Illés Sándor, 
Finkenzeller Vincéné, Maries László, idb. Dá
niel János (r k.), Polgár Lina, Horvát László, 
Kovács Mihályné, Gacs János (köri), Gönye 
János, Baranyai Istvánná, Tóth János, Szalóky 
Dánielné, Varga Lajos, Bognár Dániel, Nagy 
László, Nagy József, Odor József 1 — 1 kor., 
Kiss István (r. k.) 80 fillér, összesen 1450 
kor. 80 f, melyhez hozzáadva a Zsebeházán 
gyűjtött 525 koronát, orgonára befolyt eddig 
1975 korona.

Harangra szintén érkeztek még adományok, 
így báró Berg Miksa és neje (Röjtök) 500 K, 
Kiss Samu lelkész (Nagybarátfalu) 20 kor., 
zsebeházi Nagy Pál és családja 30 korona, 
Csuka Lajos 6 kor., Csuka József 10 kor., 
Csuka László 10 K, Csuka Lidi 5 K, Csuka 
Eszter 3 K, Rácz Lajos 2 koronát adományoz
tak. Összesen befolyt eddig a harmadik ha
rangra 2235 korona.

A mihályi virágzó nőegylet az orgonára 
ajánlott 50 koronán kívül egy díszes oltári 
feszület beszerzését is elhatározta 150 korona 
értékben. — Isten áldása legyen a jókedvű 
adakozókon s példájuk buzdítson minél töb
beket hasonló áldozatkészségre.

Áttért lelkészek. Újabban három 
fölavatott róm. kath. lelkész áttért az 
ág. hitv. evang. vallásra és Geduly 
Henriktől, a tiszai egyházkerület püs
pökétől engedelmet kért és kapott arra, 
hogy az eperjesi kollégium teológiai 
akadémiáján rendkívüli hallgatói mi
nőségben beiratkozhassék és a vizs
gálatot letegye. A három lelkész: 
Horváth Károly dr. volt kegyesrendi 
tanár, Kelecsényi Lajos és Szeberényi 
Lajos. Közülök Horváth Károly dr. 
már le is tette a lelkészi vizsgálatot.

Alapítvány. Egy buzgó evang egy
háztag. Erdéli Mihály, elhunyt fia, 
Erdéli Sándor emlékére 200 korona 
alapítványt tett a tárnokréti (Győrm.) 
gyülekezet javára. Az alapítvány 
1917-ig kamatozik s attól fogva a 
kamat templomfentartásra fordítandó. 
Ugyanezen célra néhai Szilvássy La- 
josné végrendeletileg 300 koronát 
hagyott a tárnokréti gyülekezetnek. 
A nemes áldozatkészség önmagát 
dicséri 1

Roth Henrik magyar evang. hittérítő- 
jelölt kiküldetési költségeinek fedezésére foly
tatólag adakoztak: IV . kimutatás volt 444 
K  20 f ;  celldömölki nőegylet gyűjtése 48 20 
(és pedig Berzsenyi Dezsőné elnök 5'—, dr. 
Pletnits Fer.-né 5'—, Záborszky S.-né, Nagy 
D., Szabó K.-né 3—3, Bokor K.-né, dr. Hett- 
héssy E.-né, özv. Gayer Gy.-né, Röh P.-né, 
Hajas J.-né, Nagy S.-né, Takéch M.-né, Bi- 
siczki Ö.-né 2—2, Kiss S.-né, Kalbátsch I.-né, 
Nagy A.-né, Sümegi J.-né, Hubert S.-né, dr. 
Géfin L.-né, Meixner Gy -né, Sokoray E., özv. 
Sallér J -né, Kovács P.-né, Pető F. né, Kop
pányi K-né 1 — 1, Szórády D.-né 0'50, Kiss 
P. 0'30. özv, Mód I.-néO 30, Szabó I.-né 0'10); 
Vönöczk Höbe Károly gyűjtése 11'— (és pd. 
özv. Pálfi L -né, Boda J -né, özv. Ritzinger 
J.-né, Höbe K.-né, Szuth J. 2—2, özv. Szuth 
J.-né 1*—); Odor Ferenc Nagysitke 2 '—, 
Peschko Margit és Luczy Vilma gyűjtése 
Poprád 68 K ; Lám Kornélia diakonissza nő
vér gyűjtése a pinkafői Óvodások között 5 K ; 
Nochta István Bakonycsernye 4"— ; Mihályi : 
Kovács Istvánná gyűjtése 6 K (és pd. Kovács 
I.-né, özv. Sandi J. né, özv. Bálint F.-né, 
Balogh J.-né 1 — 1, Borbély J.-né 2-—) ;  Kis
falud: Király Gizella gyűjtése 21 K (és pd. 
Gacs F. és neje, Németh I.-né, Király Eszti 
2—2, K. E. gyűjtő 1 '80, Pfahnl J.-né, Mühl
eitner K , Balogh L.-né, Pirka M.-né, Odor
I. , Gacs P., Király L. és neje, özv. Varga
J. -né, Rosta I., Major F. né, Viola B. 1 — 1, 
Király I.-né, Németh J.-né (Ferenc), Erős 
Ferenc 0 60, Torma J. 0'40); a pozsonyi 
diakonisszák adománya Billnitzer Matild fő
nöknőnek az anyaháznál való tíz éves műkö
dése alkalmából 81 K; Szüsz Mátyás János- 
major 1.— ; Beled: Matisz József gyűjtése 
12 K (és pd. Molnár S., Molnár F., Mód J., 
Pálfi J , Mátis J., Büki M.-né, özv. Tömböly 
L.-né 1—1 K, Mátis József 1 K és gyerme
kei József 2-—, Lajos 1 —, Eszter 1'—); 
Haramia István korcsm Kőszegdoroszló 2'—, 
Takács Benőné Meszlen 2 '—, Molnár Béla 
Beled 10‘—, özv. Lumnitzer Aurelné „kis fia 
szerencsés felgyógyulásáért Isten iránti hálá
ból“, Lőcse 10'—, Martin Péter Nagyszalók 
1 — ; Gyömöre: Kovács Lajos gyűjtése 5 — 
(és pd. Kovács L , 2-—, Horváth I. és Hor
váth S. 1 — 1 ; Horváth L., Alsóhali puszta 
1'—); özv. Alexy M Izsákfalu 1*—, N. N. 
Matheócz P —, X. Y. Matheócz 1' — , Gally 
B Poprád 1'—, hivő kér. nő Poprád 1'—, 
három hivő nő Tátraalja 3‘—, valaki Szepes- 
szombat 1'—, Regitkoné szül. Kunay Felka 
1'—, Gerlach A. Igló 1'—, Krug J. Kiska- 
mond 1'—, D. K. B. 4'60, Kovács Róza 
és Fáni Acsád 2'—, Schricker László Győr- 
ujfalu 5'—, P. S. Tárnokréti 2'—, özv. Dax 
Jánosné Németjárfalu 5 K. Eddigi főösszeg 
765 korona. Isten iránti mély hálával s az 
adakozók iránti meleg köszönettel nyugtázom 
ezen összegeket is. Az Ur áldása nyugodjék 
áldozatkész lelkesedésünkön. Az ezután be
folyó adományokat a jövő számban nyugtá
zom. Aofalva, 1912. március hó 30. Scholtz 
Ödön orsz. misszióegyesületi e. elnök.

Itthonról.

Földrengés Kecskeméten. Három- 
negyedévi szünetelés után ismét meg
mozdult a föld Kecskeméten. Egyik 
este három négy másodpercig tartó 
földrengést éreztek a városban, miután 
előbb gyönge morajlás hallatszott. 
A bútorok elmozdultak, sőt a tanyá
kon néhány vályogház összedőlt.
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Trsztena pusztulása. Trsztena árva
vármegyei nagyközségben tűzvész 
dühöngött. A tűzvész csaknem telje
sen elpusztította a háromezer lelket 
számláló virágzó községet. A pusztító 
elemnek háromszáz ház, számos köz
épület, rengeteg sok háziállat és ga
bona esett áldozatul, úgy hogy a la
kosság teljesen koldusbotra jutott.

Egy lószelidítö. Tolnában é) egy 
Ezer József nevű patkolókovács, aki
nek bámulatos képessége van arra, 
hogy a legrövidebb idő alatt minden 
erőszak alkalmazása nélkül megszelí
dítse a legszilajabb lovat is. A minap t 
Budapesten a rendőrségen bemutatta 
ebbeli tudományát. A próba egy bi
zottság előtt meg is történt. Egy 
sereg fiatal, szilaj lovat vezettek eléje, 
olyan remondákat, .amelyeknek meg- 
patkolásával máskor a legénység 
napokig is elvesződött. A kovácsmes
ter néhány percig a ló szeme közé 
nézett, erre mindegyik ló egész tes
tében remegve lehajtotta fejét, majd 
engedelmesen követte, s minden el
lenkezés nélkül meg hagyta magát 
patkolni. A kovácsmester, úgy látszik, 
csupán a tekintetével szelídítette meg 
a legvadabb csikót is. Titkát azonban 
nem árulta el.

A babona. Máramarosmegyében a 
rutén nép még mindig hisz az ördö
gökben. Erre a babonára spekulált 
két ravasz ember. A napokban Hri- 
horcsuk Iván és Jura famunkásokat 
felkereste két úri külsejű ember.

—. Volna két felesleges ördögünk 
eladó, — mondták, — akik parancs
szóra szállítanak minden földi jót.

A rutének húsz korona foglalót 
adtak az ördögökre és megígérték, 
hogy azoknak vételárát százhúsz 
koronát, a szállításkor ki fogják fizetni.
A szigetkamarai füzesben azután két 
vízzel telt üveget kaptak a jámbor 
emberek, — amelyekben béka alak
jában úszott a két ördög. A két ur 
megmagyarázta, hogy az üvegeket a 
Tiszába kell dugni s mire hazaérnek, 
a két ördög otthon lesz. A rutének 
szótfogadtak. Az üvegeket bedobták 
a vizbe, majd vonatra ültek és haza
mentek. Miután az ördögök nem ér
keztek meg, másnap feljelentették a 
két urat, kiket a csendőrség le is tar
tóztatott.

Az ország dolgáról.

Khuen miniszterelnök. A válság egy 
időre legalább megoldást nyert. A ki
rály újra Khuen Héderváryt s a régi 
minisztereket nevezte ki. Az uj kor
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mány be is mutatkozott a képviselő
házban, de az ellenzék már ez alka
lommal is hosszas vitát indított.

A válság megoldása érdekes körül
mények közt történt Megirtuk annak 
idején, hogy az ütközőpont a tarta
lékosok behívása volt. Héderváry azt 
mondta, hogy ez a nemzet joga. A 
király felfogása szerint pedig ez 
felségjog. Sem a király, sem a kor
mány nem engedett a maga felfogá
sából. A király kéziratot intézett a 
nemzethez, melyben biztosítja arról, 
hogy a nemzet alkotmányos jogait 
tiszteletben tartja. Az újságok arról 
is sokat Írtak, hogy a király lemon
dott volna trónjáról, ha ezt a békés 
megegyezést nem lehetett volna létre
hozni.

A képviselőház jelenleg nem tart 
üléseket, mert a húsvéti szünet 10 
napig tart.

A nagyvilágból.
Uralkodók találkozása. Vilmos né

met császár meglátogatta Velencében 
Viktor Emánuel olasz királyt. Azután 
Brioniban meglátogatta Ferenc Ferdi- 
nánd magyar trónörököst is.

Meggyilkolt fejedelem. Számosz 
sziget fejedelmét, Kopasszisz Andrást, 
egy Stvaro Parihisz nevű aténi ember 
meggyilkolta. A merénylet akkor tör
tént, amikor a fejedelem a Vathij- 
palotába hazatért. A merénylő ötször 
lőtt a fejedelemre és három golyó 
Kopasszisz András mellébe fúródott.

Amerikai bányakatasztrófa. Blue- 
fieldben egy bányában nyolcvankét 
munkás életét vesztette, akik közt 
sok a magyar.

Három millió márka jótékonycélra.
Drezdában egy Vollsaek nevű keres
kedő végrendeletében három millió 
márkát hagyományozott a városnak 
jótékonycélokra.

A Luther-társaság pénztárába 1912. 
március ho l-töl március hó 31-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912. 

évre: Vársomlyói ág. hitv. ev. egyház, dr. 
Belohorszky János Újvidék, Nagyvárdi ev. 
egyház, Késmárki ev. lyceum, Ferenczy Iza
bella Bpest, Michaelis Izidor Kőszeg, Fuchs 
Mariska Bpest, Assakürthy ev. egyház, Jiakk 
tovszki Mitmly Szirák, Rozsnyói ev. főgimná- 
zium, Marííovits'Tsfvanné Ipspest, Iglói ev. 
gimnázium könyvtár, Reif Pál Budapest, Fam- 
ler Gusztáv Torzsa, Soproni theol. akad. önk. 
kör, Haendel Vilmos Selmeczbánya, Soproni 
felső egyházmegye, Málnapataki ev. egyház, 
Marschalko Géza Bpest. 1909. évre: Sipos 
András Budapest 1910—1911. évre: Takách 
Márton Vönöck. 1911. évre : Trompler Ernő 
Tsztmiklós, Torkos László Budapest.

2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro
nával 1912. évre: Rapos Samu Mezőhegyes.

3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 ko
rona 1911. évre: Lazányi Samu Budapest, 
1909—1911. évre: Dr. Wittchen Lajos

Összesen befolyt 200 kor.
Budapest, (IV., Deák tér 4.) március hó 31.

Bendl Henrik
tá rs . p énztára  ok.
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Pályázathirdetés.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyház- 

kerület a reformáció 400 éves jubi
leuma alkalmából a következő pályá
zatokat hirdeti:

■ I. A dunántúli ág. hitv. ev. egyház- 
kerület kötelékébe tartozó egyes espe- 
rességek története. Első díj 300 kor., 
második díj 200 kor. Beadási határ
idő 1914 december 31.

II. A reformáció négyszázados em
lékünnepére szóló alkalmi óda. Első 
díj 200 kor., második díj 100 kor.

III. A reformáció négyszázados ju
bileumára szóló s az egyházkerület 
jubileumi istentiszteletén való elmon
dásra alkalmas ünnepi egyházi beszéd, 
szabadon választott bibliai szöveg 
alapján. Első díj 200 kor., második 
díj 100 kor., harmadik díj 50 kor.

IV. A reformáció jelentőségét álta
lánosabb eszmei és történeti keretben 
méltató s az istentisztelet keretén kí
vül, egyházkerületi vagy egyéb jubi
leumi ünnepély alkalmából való el
mondásra alkalmas ünnepi emlék
beszéd. Első díj 200 K, második díj 
100 K, harmadik díj 50 K.

V. A reformáció jelentőségét nép
szerűén ismertető és az evangélikus 
anyaszentegyházhoz való hűségre 
buzdító vallásos irat, mely alkalmas 
legyen a hívek széles rétegeiben való 
terjesztésre. Címe: „Mit köszönhetünk 
a reformációnak? ‘ vagy ehhez ha
sonló. Terjedelme legfeljebb IV2 nyom
tatott ív. Első díj 200 K, második díj 
100 K, harmadik díj 50 K.

A II—V. számú pályázatokra a 
pályamunkák beadásának határideje 
1916 október 31-ike, s ezen pályáza
tokban, beleértve az I. számút is, 
kizárólag a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület kötelékébe tartozó egy
háztagok vehetnek részt, tekintet 
nélkül az illetők egyházi vagy világi 
állására. Kivételt csupán a II. számú 
pályázat („ünnepi ódára“) alkot, 
amelyben a magyarországi ág. hitv. 
ev. egyetemes egyháznak bármely tagja 
részt vehet.

Az I. számú pályázat nyílt pályá
zat s ezen munkát tisztán olvasható 
írással vagy nyomtatott alakban be
kötve és lapszámozva s a címlapon
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a szerző nevének feltüntetésével kell 
beadni.

A II—V. számú pályázat zárt és 
ezekre a pályázatokra az idegen kéz
zel olvashatóan vagy gépírással írt 
pályamunkákat, az illető szerző nevét 
és lakását tartalmazó s kívül a pálya
munka jeligéjét viselő zárt boríték 
kíséretében kell beadni.

A pályamunkák „reformációi jubi
leumi pályamunka“ je'zéssel a püs
pöki hivatalhoz küldendők. Határidőn 
túl beérkező munkák nem vehetők 
figyelembe.

Az első díjat csapán abszolút becsű 
pályamunkák kapják, a többi díjak 
viszonylagos értékű pályamunkáknak 
is kiadhatók. Az eredmény kihirde
tése után 1/% éven belül fel nem vett 
pályadíjak visszaesnek az egyház- 
kerületre.

A II—V. számú pályázatokon első 
díjat nyert pályamunkák az egyház- 
kerület tulajdonába mennek át s azok
nak miként való felhasználásáról és 
esetleges kinyom atásáról az egyház- 
kerület szabadon intézkedik.

Az I. számú pályázatra beérkező 
pályamunkákat az egyházkerület tör
ténetének megírója forrásképpen fel
használhatja.

Pápa, 1912. február hó 19-én.
Gyurátz Ferenc

ev. püspök. I

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság 

gőzmalmából Körmend, 1912. év, április hó 
11-én.

Búza 21.60, Rozs 19.60, Árpa 20.20, Zab 
20.40. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

H i r d e t é s .
Két jómódú gazda 2 cselédleányt 

(lehetőleg evang. vallásuak legyenek! 
keres. Kötelességeik a háziteendők 
végzése. Díjazás a szorgalomtól és 
ügyességtől függ. — Az érdeklődők 
Franz Samuhoz Ruszt forduljanak.
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Szalóky Zsigmond
szobrász ós kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőraktara.
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

$
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Evang. árva  fiút
keresek tanoncnak, kit a női szabó
ságban — úgy az angol és francia 
munkában — kiképezek. 

Székesfehérvár, Jókai u. 20.

Varga István
női szabó.

Toronyóra-készí tő .  
Sándor Ferenc

ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.
Költségvetés bérmentve.

n n u i  G É P G Y Á RrUílL S Z O M B A T H E L Y
Alapíttatott 1856. — Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újra öntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
A »Luther Társaság“ hivatalos lapja.

Megjelenik novembertől Iebraártg minden vasárnap, márciustól októberig minden második vasárnap. 
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 

Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetőd ára egész érre közvetlen küldéssel 2 korona 50 flUér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések a szerkesztőség olmére Körmendre (Vasvérmegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanltő Is.

TARTALOM : Bohár László: Reggeli fohász (vers). — Kapi Béla: Földmívesek nyugdija. — Kühn János : Az elhagyatott sziget. — Kapi Béla: 
A nagy versenytéren. — A budavári evangélikus templom. — Scholtz Ödön: Mennyibe kerül egy hittérítő kiküldetése. — Az anyai szeretet.

— Magyar Gazda. — Ország-Világ. — Persely.

Reggeli fohász.
Ura a földnek,
Úra az égnek!
Vágyó szemeim 
Tereád néznek.
Feléd ver szívem,
Néked szól ajkam. . .  
Felséges Isten,
Te vagy bizalmam!

Hiszek Tebenned 
Csudavalóság.
Szívem sejtése 
Látja szent orcád. 
Fényben, viharban 
Érzem, hogy Te vagy. .. 
Hiszek Tebenned,
Te örök, Te nagy!

Szeretlek Téged,
Ahogy szereti 
A gyermek azt, ki 
Gondját viseli.
Örömben, búban 
Jóságod éltet. . .  
Vezérlőm, Atyám, 
Szeretlek Téged!
Reményem vára 
Te vagy, Istenem,

Dolgomra áldást 
Ki ad, ha Te nem?
Amibe kezdek,
Amire vágyom:
Teveled kezdem,
Tetőled várom!

Jöjj, Uram, jöjj most,
Kísérj el éngem,
Reggeltől estig 
Két karod védjen;
Reggeltől estig. . .
Ama nagy estig,
Hol szemeimre 
Sír éje fekszik!

Bohár László.

F ö ld m ív e se k  n yu gd íja .
A nagy sarokház faláról egy szép, 

színes rajz néz rám. Becsületes ma
gyar arcú embert mutat a kép. Egyik 
kezét kapáján nyugtatja, a másikkal 
hivogatólag integet a nagy messze
ségbe. A felesége is odahuzódik mel
léje s fogja a gyerekük kezét. Amint 
egymás kezét fogva erősen összesimul
nak, olyanok, mint a lánc egymásba 
kapcsolódó acélszemei. A mi emberünk

szája nyitva van; szinte hallom a kiál
tását i s : „emberek ! ide jöjjenek!. . .  “ 
Mögöttük botra támaszkodó, ősz 
hajú ember és öreg anyóka ballag, 
— talán ugyanaz a két alak, csak
hogy 40 év múltával, — s egy 
angyal kezéből csengő pénzt vesz
nek át.

Gondolkodtam: hát ez mi lehet ? . . .  
De azután rájöttem, hogy az az em
ber azért hívja a többieket olyan han
gos szóval, hogy öregségükben legyen 
biztos kenyerük. Az asszonyt, meg 
a gyereket is azért rajzolta oda a 
festő, mert a róluk való gondoskodás 
kötelességére akarja a fwvelmet fel
hívni. Nem is csalódtam. Még aznap 
olvastam azt az új magyar törvényt 
(1912: Vili. t.-c.), mely a földmíve
sek, gazdasági munkások és gazda
sági cselédek nyugdíjáról, baleset és 
halál esetére való biztosításáról szól. 
Melegség futott át a szívemen. Sok 
jó ember szíve melegségét éreztem ki 
a hideg sorokból s megint meggyő
ződtem arról, hogy az államnak csak 
az a törvénye teszi boldogabbá a nép 
ezreit, melyén keresztülsugárzik az 
Isten szerető lelke.

Eddig ilyesmi nem volt. A hivatal-
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nokembereknek volt nyugdíjuk, de 
serfJSke gondolt arra, hogy mi lesz 
azzal az elerőtlenedett földmívessel, 
mikor kérges keze nem tud erőt ön
teni az engedetlen kapába. Azaz 
mégis, valami kis gondoskodás tör
tént, de nem a földmívesekről, hanem 
inkább a gazdasági cselédekről és 
gépmunkásokról. Az 1900-ik évi XVI. 
törvénycikk, valamint az 1902-ik évi 
XIV. törvénycikk kimondták, hogy 
minden cselédtartó kötelezve van 
cselédjeit baleset ellen biztosítani. Sok 
elszerencsétlenedett munkás áldotta 
ezt a jóságos intézkedést.

Most az állam egy lépéssel tovább 
ment s kiterjesztette a szervezetet a 
földmívesekre is. Nyugdíjpénztárt ál
lított fel, melynek tagja lehet minden 
földmíves, gazdasági cseléd, akár
milyen öreg is. Csak a községi elöl
járóságnál felvételre kell jelentkezni, 
azután a felvételért 1 koronát, tag
sági díj fejében pedig lélévenkint 5 
koronát, tehát egész évre 10 koronát 
kell fizetnie. Ha a nyugdíjintézet tagja 
10 évi tagság után munkaképtelenné 
válik, vagy ha 65-ik életevét túlha
ladta, akkor nyugdíjat kap. Ha valaki 
40 évig volt tag, akkor évenként 240 
koronát kap, ha kevesebb ideig fize
tett be, akkor kevesebbet kap. A ki 
10 évig volt tag, az 60 korona nyug
díjra tarthat igényt; a ki 23 évig, az 
138 koronára. (Vagyis az évek szá
mát mindig hattal kell megszorozni.) 
De a 65 éves ember akkor is meg
kapja jogos nyugdíját, ha egészséges, 
mint a makk.

Persze, persze, — mondják sokan, 
— de mi lesz a befizetett pénzzel 
akkor, ha az illető befizető időközben 
meghal?.. .  Akkor sem vész el az 
összeg. Ha az illető már elmúlt 10 
éves tag, akkor családja egy évi nyug
díját megkapja. Például 13 évig fize
tett valaki be, — akkor a családja 
78 koronát kap. Ha pedig még nem 
fizetett be az illető 10 évig, akkor a 
családja a befizetett összeg felét kapja 
meg. Aki 80 koronát fizetett be, an
nak családja 40 koronát kap. De itt 
is milyen nagylelkű a törvény 1 Ki
mondja azt is, hogy ha 14 évesnél 
kisebb árva marad hátra, akkor a se
gély már 2 évi tagság után sem lehet 
kevesebb 100 koronánál. Ha például 
két évig fizette az a szegény ember 
a maga évi 10 koronáját, befizetett 
összesen 20 koronát, de azért öz
vegye és kicsi árvája a családfenntartó 
halála után 100 korona segélyt kap. 
Akinek pedig nincsen családja, ott a 
legközelebbi hozzátartozó kap 50 ko
ronát temetési költségre.

A biztosítás a balesetre is kiterjed. 
Ha „valakit baleset ér, azt ingyen 
gyógykezelik, ingyen kap orvost, 
patikát. Munkaképtelensége idején, 
egészen 70 napig, naponként 1 korona 
segélyt kap. Ha 70 napon túl sem 
gyógyul meg, akkor nyugdíjat kap. 
A nyugdíj összege is szépen van ki
gondolva. Ha valaki egészen munka- 
képtelen lett, akkor teljes nyugdíjat 
kap, azaz évenként 240 koronát. Ha 
félannyit tud dolgozni, mint azelőtt, 
akkor 120 koronát. Az is sokszor 
megtörténik, hogy a baleset elrabolja 
a családfenntartót. Hát akkor mi lesz 
az özveggyel, a kis árvákkal ? Erről 
is van gondoskodás. A család ilyen
kor legalább 400 korona segélyt kap. 
Ha pedig 14 éven aluli gyermekek 
vannak, akkor többet. Háromnál 500 
koronát, 4-nél 600, 5-nél 700, hat vagy 
több kis gyermeknél 800 koronát. 
Mennyi könnyet felszárít majd ez a 
nemes szellemű intézkedés I

Az új törvény egy olyan biztosí
tási módot is ismer, mely csak a 
halál esetére akar családjának segélyt 
biztosítani. Ez az u. n. temetkezési 
csoport. Ezek 2 korona felvételi díjat 
és 2 kor. 60 fillér évi tagsági díjat 
fizetnek, melyet egész életük végéig 
fizetni tartoznak. Annak családja, aki 
14—20 éves korában kezdte a befi
zetést, halála után 200 kor. segélyt 
kap, aki 21—25 éves volt, 170 kor.-t, 
aki 4 i—45 éves volt, 80 kor.-t. És 
így tovább. A törvény azt is lehetővé 
teszi, hogy öregebb emberek nagyobb 
összeget biztosíthassanak családjuk
nak. Ezek ugyanis két tagsági köny
vet válthatnak. Például a 60 éves 
ember 2 kor. 60 fillér díj mellett 
40 korona segélyt biztosít családjá
nak. Aki ezt kevesli, az két könyvet 
vált, fizet 5 kor. 20 fillért évenkint 
és ezzel halála esetére 80 kor.-t biz
tosít családjának. Ha csak 2 évig 
fizette is a tag a maga járulékát, 
családja mégis megkapja a segélyt.

Ezt a nemes célú intézetet létesí
tette most az 1912-ik évi VIII. tör
vénycikk. Részletes ismertetését egy 
kis füzetbe is összefoglalták. Azt hisz- 
szük, hogy kedves és hasznos dolgot 
cselekszünk, mikor nem elégszünk 
meg ezzel a rövid cikkel, hanem 
magát a törvényt magyarázó kis 
füzetet is odatesszük olvasóink asz
talára.

Az országgyűlés és az egész ma
gyar nemzet büszke lehet erre az 
újításra. Nemes szellem, felebaráti 
szeretet, irgalmasság lüktet benne. 
Hisszük is, hogy magyar népünk 
megérti a feléje kínált nagy előnyö

két és mindenki siet saját öregsége 
nyugalmát biztosítani. Ezt annál in
kább reméljük, mert a nyugdíjintézet 
a földmívelésügyi minisztérium- fenn
hatósága alatt áll s az állam éven
ként 200 ezer koronával támogatja 
az új intézményt. És hisszük azért 
is, mert csekély évi összeggel öreg
sége nyugodt esztendeit biztosíthatja 
magának a magyar föld derék mun
kása.

Ne is legyen ezután kegyelem-ke
nyéren éldegélő, könnyes szemű öreg I 
És ne legyen magára maradt özvegy, 
támasz után siró árva, kit nehéz fáj
dalmán kívül, a holnapi megélhetés 
gondja sorvaszt I. .  Segítsen mindenki 
magán és övéin !. .

1912. április 28.

Az elhagyatott sziget.
i.

Egy derék rabszolgáját felszaba
dította egy gazdag kereskedő. Adott 
neki egy hajót, árukat és sorsára 
bízta őt. A rabszolga útnak indult, 
hogy megkeresse szerencséjét. Rövid 
hajókázás után nagy vihar támadt a 
tengeren, hajója, emberei és minden 
áruja az orkán áldozata lett, ő is 
csak nagynehezen érte el egy szi
getnek a partját. Éhesen, mezítelenül, 
kimerültén vánszorgott a sziget bel
seje felé. Egyszerre csak nagy nép
tömeget látott örömujjongva feléje 
jönni. »Éljen az új király, éljen!“ 
Kiáltották. Gyönyörű kocsiba ültették 
és a városba hajtottak vele. A királyi 
palota előtt fogadták őt az udvarna- 
gyok, bíbor palástba öltöztették, gyé
mánt koronát tettek a fejére és arany 
trónusra ültették. Azután jöttek az 
országnagyok, akik a nép nevében 
hűséget esküdtek királyuknak.

Az új király azt hitte, hogy mindez 
a pompa, fény és dicsőség csak álom. 
De midőn annak tartósságáról meg
győződött, minden kételye eloszlott.

— „Nem értem, mondá magában, 
hogy minő hatást gyakorolhat egy 
mezítelen idegen megjelenése ezekre 
az emberekre; úgyannyira, hogy meg
teszik őt királyuknak. Nem tudják, 
ki vagyok, nem is kérdezik, honnan 
jöttem és mégis trónjukra emelnek. 
Minő különös szokás ez ebben az 
országban! “

Mindig ezen töprengett s végül is 
elhatározta, hogy megtudja a rejtély 
nyitját.

— „Vezér, szólított meg egy bölcs 
államférfiut a király, miért tettetek 
meg királyotokká ? Honnan tudtátok



meg, hogy én a szigetre jöttem? És 
végre mi lesz velem itt?

— .Uram, szólt a vezér, ezt a 
szigetet szellemek lakják, akik már 
régen kérték a Teremtőt, hogy éven
ként küldjön nekik Ádám fiai közül 
egyet, aki uralja őket. A Mindenható 
meghallgatta kérésüket, s azóta min
den esztendőben ezen a napon küld 
egy embert a szigetre. A lakosok 
ujjongva fogadják, trónusra ültetik 
és királyokul ismerik el. De uralko
dása nem tart tovább egy esztendő
nél. Ha uralkodásának az utolsó 
napja elkövetkezett, népe megfosztja 
trónjától és erőszakkal elszállítják őt 
egy puszta, elhagyatott szigetre, ahol 
semmit sem talál. Itt azután keserves 
harcot kell vívnia életének fenntartá
sáért. A régi király letétele után a 
nép fogadja új királyát, akit a Min
denható évről-évre kivétel nélkül el
küld. Ez Uram országunk örökös 
törvénye, amelyet egy király sem tu
dott uralkodása alatt megváltoztatni“.

— „Elődeim nem ismerték sorsu
kat ?“ kérdé a király.

— Egyik előtt sem volt az isme
retlen, felelt a vezér, csakhogy soka
kat megvakított környezetük fénye. 
Megfelejtkeztek a szomorú jövőről és 
bölcsesség nélkül élték át évüket. 
Mások szerencséjük mámorában egyik 
örömből a másikba tántorogtak mind
addig, míg a puszta szigetre száműz
ték őket alattvalóik. Midőn elkövet
kezett uralmuk vége, mind panasz
kodtak, s nem akarták felcserélni 
pazar életüket egy nyomorulttal; de 
már akkor késő volt.“

A vezér beszéde félelemmel töl
tötte el a királyt, megborzadt elődei 
sorsától, s azért szerette volna a 
szomorú véget elkerülni. Borzalom 
töltötte el, amikor látta, hogy ural
mának egy része már lefolyt.

— „Vezér! szólt, te feltártad előt
tem jövőm titkát, kérlek azért, adj 
tanácsot, mikép kerülhetném el elő
deim végzetes sorsát ?“

— „Emlékezzél Uram, szólt a 
bölcs, hogy te mezítelenül kerültél a 
szigetre, s éppen így fogsz innen 
távozni is. De van egy mód, mellyel 
a reád várakozó nyomorúságot át
változtathatod boldogsággá. Most még 
király vagy, hatalmad nagy, alatt
valóid engedelmesek. Használd fel 
ezt azt alkalmat, termékenyítsd meg 
az elhagyatott, sivár szigetet és népe
sítsd be azt. Egyszóval: alapíts ma
gadnak egy új birodalmat. De siess, 
használj föl minden percet, mert mi
nél jobban megépíted hajlékodat, an
nál jobban érzed majd magadat
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benne. De ha tanácsomat megveted, 
ha csak a gyönyörűséggel törődve, 
nem használod ki a rendelkezésre 
álló időt, akkor el vagy veszve, és 
sorsod egy hosszú, nyomorúlt ten- 
gődés lesz.

II.
A király megfogadta a vezér taná

csát. Rögtön néhány hajót indított 
útnak, amelyek telve voltak a szük
séges élelmiszerekkel, eszközökkel és 
építőanyaggal. Más hajók pedig a 
lakosságnak egy részét szállították az 
elhagyatott sziget megművelésére.

A puszta sziget gyorsan fejlődött. 
Rövid idő elteltével már virágzó vá
rosok álltak gyönyörű kertekkel körül
véve. A talaj már mindenütt meg 
volt művelve, s virágzott az egész 
sziget. A király azonban nem tekintve 
a haladást, még mindig több és több 
lakost telepített leendő országába, 
akik örömest mentek át, ahol őket 
szerető rokonaik és ismerőseik várták.

Ezalatt rohamosan közelgett az 
évnek vége, amely az előző kirá
lyoknak sok félelmet és gondot oko
zott, a mostani király pedig epedve 
várta az utolsó pillanatot, mert tuda
tában volt annak, hogy ezt a mú
landó uralmat egy tartós, békés ura
lom váltja fel.

A nagy nap elkövetkezett. A ki
rályt alattvalói megfosztották trónjá
tól, fejéről lerántották a koronát, 
biborpalástját gyolcsruhával cserélték 
fel és az arra külön készített hajóba 
helyezték, amely elvitte a hajdan 
puszta, de mint egy varázsütéssel 
átváltozott virágzó szigetre, új hazá
jába. Az odatelepített nép újjongva 
fogadta őt, a fejét virágkoszorúval 
díszítették, amely soha el nem her
vadt. A Mindenható megjutalmazta 
bölcsességét, halhatatlansággal ru
házta fel és a sziget örökös királyává 
tette őt. ** #

A jótékony kereskedő, aki rab
szolgáját felszabadítja, Isten. Minden 
ember rabszolga az ő születésekor. 
A sziget, amelyre a hullám kiveti: 
a világ. A lakosok, akik őt örömmel 
fogadják: a szülőle, akik a mezítelen 
siró utast mindennel ellátják. A ve
zér, aki őt a sors szomorú játékáról 
értesíti: a keresztyén bölcsesség. Az 
ember uralmának rövid éve: egy
emberöltő. A sziget, ahová a királyt 
száműzik: az örökkévalóság szigete, 
melyen az élő hit, a jócselekedet, az 
istenfélelem teremt otthont az ember
nek. Óh, hányán mentek már előt
tünk a bujdosás utján. Leesett földi
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uralkodásuk koronája és koldusok 
lettek. Tanuljunk szomorú példájuk
ból s amíg élünk, készüljünk buzgón 
az örökkévalóságra.

Németből: Kühn János
tanító.

A nagy versenytéren.
%

— Levelek egy konfirmandushoz. —
Irta : Kapi Béla.

Sok függ attól, hogy minek tekin
ted az életet. Üres, magukat csaló 
életet élnek, kik csak a kénytelenség 
parancsa előtt meghajolva dolgoznak 
s az életben csak szükséges rosszat 
látnak. Verejték hullásuk nem neveli 
az emberi nagyság virágait. Azok is 
csalódnak, kik az életet a gyönyörű
ség forrásának tekintik és azt hiszik, 
hogy az csak élvezet szerzésre való. 
De még azok is tévelyegnek, kik a 
töldi életben sötét, nyirkos sirüreget 
látnak, melybe minden nap temetni 
viszi az embert siralmas sorsa. Re
dős homlokkal, kétségbeesett arccal 
vándorolnak, panaszos ajkuk zúgo
lódó szót tördel s szívük hitét, re
ménységét perzselő lánggal felégeti 
az elégedetlenség.

Nem ez az élet I . .  Meggyőződé
sed táblájába vésd mélyen azt az 
igazságot, hogy az élet az örökké
valóság előkészítése s ez a föld egy 
nagy versenytér, mely küzdésre vár 
mindnyájunkat. Pál apostol írja a 
korinthusiakhoz: „avagy nem tudjá- 
tok-e, hogy a kik a versenytéren fut
nak, mindannyian futnak ugyan, de 
csak egy nyeri el a jutalm at?... 
Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki 
pedig versenyre kél, az mind megedzi 
magát. Amazok, hogy romlandó koro
nát nyerjenek, mi pedig, hogy romol- 
hatatlant. Én azért úgy futok, mint 
nem bizonytalanra. . .  “ (I. kor. 9. 24.)

A daliás pogány világ képeit újítja 
fel a korinthusi keresztyének lelkében 
az apostol. Odaviszi őket az isthmosi 
játékokhoz. Már sorakoznak a ver
senyzők már ott állnak a fehérre 
festett vonalon. Halotti csöndességben 
a biró érces hangon olvassa a verseny- 
törvényeket. Azután a versenyzők 
szava hangzik. Komoly szóval meg
esküsznek, hogy 10 hónapon át 
becsületesen készültek a küzdelemre 
és minden gondjuk arra irányult, hogy 
övék legyen a diadal. Elhangzott az 
eskü. Meghajol testük, mint az ijj 
húrja, izmaik megfeszülnek. Már emeli 
a kürtös rézkürtjét, egy sikoltó hang 
reszketi a levegőt, s a következő 
pillanatban, mint a kilőtt nyílvessző
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repülnek a fehéren porzó pályán. 
Nemsokára ködfelhőbe vész alakjuk, 
de ők csak futnak mellhez szorított 
karral, hátraszegett fejjel. Egyik 
szemük a lépésüket elölgeti, nehogy 
váratlan legyen valamelyik akadály, 
a másik a célt fürkészi, hogy annak 
látásából biztatást merítsenek. Mikor 
azután egy utolsó erőfeszítéssel a 
győztes eléri a célt, diadalujjongással 
körülhordozzák s átadják a küzdés 
jutalmát: az egyszerű fenyőkoszorút.

Ez a te életed képe. Versenyt futsz 
te is. Van határozott életcélod, melyre 
nemcsak tiz hónapon, hanem egész 
életeden keresztül készülsz. Neked 
az Isten országát kell megvalósítanod. 
Azt az országot, mely nem ködös 
ábrándokból, nem felhőtjáró álmodo
zásokból, hanem istenfélő, komoly, 
becsületes, munkás életből áll. Nem 
üres szertartási cselekvények, hanem 
Krisztusi szeretet, hűség, engedelmes
ség, kötelességteljesítés által kell meg
valósítanod. És ezzel ott állsz az elő
készülés komoly feladata előtt. A ver
senyzők csak önmegtagadás, önmeg
tartóztatás után számíthattak a sikerre. 
Te is csak akkor valósíthatod meg 
életedben az istenországát, ha tudsz 
magadnak, testednek, akaratodnak 
parancsolni. Hogy megtehesd, egész 
életedet összhangba kell hoznod ver
senyfutásod céljával. Életed minden 
részét alá kell rendelned Pál apostol 
szilárd életelvének: „én azért úgy 
futok, mint nem bizonytalanra.“ . . .

Erről egy pillanatra se felejtkezzél 
meg. Életeddel. a Krisztus életének 
nemességét kell visszasugároznod. 
Földi vándorlásoddal egy győztes 
célhozérésnek kell útját egyengetned. 
Mindent, ami körülvesz, a világ gaz
dagságát, hatalmát, szépségét, az em
berek tolongó tömegét, az örömöt, 
szenvedést, lelked mosolygását, sze
med könyhullását, mindent hajts an
nak a legnagyobb életcélnak a szol
gálatába, mit Istenben élő, igaz 
emberéletnek nevezünk. Vigyázz rá, 
hogy sok minden megállít, elvonja 
figyelmedet, megrabolja erődet. Ezt 
elkerülni nem lehet, mert ez együtt 
jár az élettel. A fő az, hogy le ne 
térítsenek az egyetlen útról, mely a 
célhoz vezet, meg ne ejtsék lelkedet 
s káprázattal el ne vonják ama utolsó, 
legnagyobb céltól figyelmedet. Mert 
végül is neked oda kell érned. De 
nem akárhogyan, hanem diadalma
san, győzelemre.

És mi vár ott rád?. . .  A görög 
hős homlokát fenyőkoszorúval övez
ték. És ezt mindenki nagynak, dicső
nek tartotta. Senkise mondta: kime

gyek az erdőbe és ölszámra hordha
tom haza a tűlevelű zöld gályát. 
Mindenki érezte, hogy a győztes ko
szorúja más, mert hozzákapcsolódik 
az erő, vitézség, bátorság, ügyesség 
emberi erénye; nem is értéktelen, mert 
a hős nem érdemetlenül kapta, hanem 
kiküzdötte nehéz, kemény tusako
dással.

Milyen lesz az a „romolhatatlan“ 
koszorú ? . . .  De egyáltalában lesz-e 
ott fenn koszorú ? . . .  Nem tudjuk. 
De érezd és el ne felejtsd sohase, 
hogy a mit erénynek, becsületnek, 
nemes küzdésnek nevezünk, hogy a 
mit isteni igazságosságnak, örök bol
dogságnak, üdvösségnek érez a szí
vünk, mindaz örökzöld leveleket fon 
abba a koszorúba, mi akkor is vár 
a győztesre, ha nincsen is odafenn 
koszorú. Higyj a nemes élet jutalmá
ban és úgy fuss, mint nem bizony
talanra !

A budavári evangélikus templom.
József nádor neje: a nemesszívű 

Dorottya főhercegasszony, ki protes
táns volt, nagyon szerette a pesti 
magyar evangélikus hitközség ékes
szóló papját: Székács Józsefet, s vele 
tervezte, hogy Budavárban evangéli
kus templomot építsen, ki is szemel
ték a házat, melyet e célra megvesz
nek.

A katholikus papság akkoriban elle
nezte, hogy a nádor székhelyén pro
testáns templom állíttassák; s József 
nádort, ki hitének erős híve volt, 
szintén megnyerte a maga pártjára. 
De az öreg nádor sokkal felvilágosul
tabb, türelmesebb volt, semhogy az 
építést erővel ellenezni akarta volna; 
másfelől pedig nejét is jobbaircze- 
rette, semhogy vallásos buzgóságával 
szemben merev tilalomhoz folyamod
jék. ő  szép szerével akarta eligazítani 
a dolgot.

Neje persze elmondta neki, hogy 
melyik házat fogják megvenni temp
lomnak, de mikor aztán meg akarták 
venni, az a ház akkor már nem volt 
eladó — megvette másvalaki, a ki 
dehogy vált volna meg tőle. Több 
ilyen kiszemelt házzal jártak igy.

— Kedves Székács, mondta egy
szer a főhercegasszony, mi lehet az 
oka annak, hogy a mi kiszemelt há
zainkat mindig más veszi meg előlünk ?

— Én sejtem az okot, felelte Szé
kács. Ne mondja meg fenséged ezu
tán még a férjének se, hogy melyik 
házra alkuszunk, s akkor meg is fog
juk venni.

Ettől fogva teljes titokban tartották 
a dolgot s egy nap a főhercegasszony 
azzal lepte meg a nádort, hogy:

— No, most már van házunk a 
várban templomnak: tegnap fizettük 
ki az árát.

A nádor meg volt lepetve, s moso
lyogva ismerte el magában, hogy igy 
aztán már ő sem változtathat a dol
gon, ha az egészet háta mögött tet
ték, s nemsokára Budavárában föl
épült az evangélikusok temploma ott, 
ahol ma is áll.

Mennyibe kerül egy  hittérítő ki
küldetése ?

Minthogy Roth Henrik hazánkfia 
kiküldetési költségeinek fedezésére 
oly szépen folyik az adakozás, jó
nak láttam a lipcsei általános evan
gélikus lutheránus hittérítőtársaság 
vezetőségét megkérdezni, hogy hát 
mibe is kerül egy hittérítő kikülde
tése, hogy tudjuk, hogy mennyit is 
kellene összehoznunk ? Tudakozódá
somra a következő választ kaptam: 
„Egyesületünk eddigi tapasztalata 
szerint egy hittérítő kiküldetési költ
ségei a következők: 
felszerelési tárgyak. . . 4 1 2  márka,
útiköltség.........................  826 „
bőrönd és l ádák. . . .  60 „
beszerzések Tangaban . 33 „
a hittérítő szabad rendel

kezésére .....................60 márka
összesen . 1391 márka 

=  1669 korona. Örömmel vennők, 
ha az egész összeget sikerülne a 
magyarhoni misszióbarátok körében 
összegyűjteni; de ha ez nem volna 
lehetséges, úgy önre bízzuk annak 
meghatározását, hogy a felsorolt té 
telek melyikét fedezze központi pénz
tárunk.“ Minthogy Roth Henrik az 
első magyar evang. misszionárius, ki 
a Lipcsei Misszió szolgálatában is 
hazai egyházunk jó hírének akar a 
hittérítés terén szolgálni, nem kétel
kedem, hogy sikerül az egész összeget 
itthon összegyűjtenünk, ha a kegyes 
hívek, a gyülekezetek és nőegyletek 
ezután is annyi buzgóságot fejtenek 
ki mint eddig. S ne feledjük el, hogy 
ezenfelül Roth Henrik agg szüleinek 
útiköltségét is meg akarjuk téríteni 
Lipcsébe és vissza, hogy részt vehes
senek fiuk kiküldetési ünnepélyén, 
ami szintén körülbelül 200 koronába 
kerül. Azért ne lankadjunk el az ada
kozásban !

Bizonyára érdekli a Harangszó ol
vasóit, hogy hittérítőjelöltünk jelenleg 
a lipcsei „fogorvosi intézetet“ látó-
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gatja, hol a foghúzásban gyakorolja 
magát, a jövő hónapban pedig még 
az ottani chirurgiai poliklinikát fogja 
látogatni, hogy a sebészet alapelemei
vel is megismerkedjék, amire a hit
térítőnek szintén szüksége van. Ki
küldetése már fel van véve a Lipcsei 
Misszió május 29-én tartandó évi köz
gyűlésének tárgysorozatába, miután 
ezt megelőzőleg Drezdában lelkésszé 
avatják. Ez itthon, sajnos, nem tör
ténhetik meg, mivel erre még nincsen 
§-unk. Június 14-én utazik aztán el 
Hamburgból Keletafrikába. Kikülde
tési ünnepélyén hazai misszióegyesü
letünk elnöksége is részt vesz s az 
egyházi elnök fogja őt az oltár előtt 
megáldani. A Harangszóban majd 
közöljük az ünnepély lefolyását.

Srholfz Ödön.

Az anyai szerete t.
Normandiában általánosan ismere

tes a következő megható monda:
Egy fiatal ember megszeretett egy 

nagyon szép, de gonoszlelkü nőt, aki 
nem akart reá hallgatni. Hosszú éve
ken át hiába volt minden kísérlete. 
Végre a nő így szólt: ha elhozod 
anyád- szívét, tied leszek. A fiatal 
embert őrült szenvedélye vakká tette. 
Haza rohan, megöli anyját, és rohanva 
viszi szívét a büszke nőnek. Útköz
ben elbotlik, elesik. Boszusan kel fel, 
és ekkor az anya szive megszólal : 
Édes fiam, nem ütötted meg maga
dat ?

Soha szebb jellemzését az anyai 
szeretetnek nem adták!

Ez a Krisztus szeretetének is a 
példája!

O lvassátok a  bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a leolöbb kincs, De Isten nem lel üajlákot.
Április 28. vasárnap, I. Péter 1, 3.

„ 29. hétfő, Zsoltár 103, 1—2.
„ 30. kedd, Lukács 17, 15.

Május 1. szerda, Lukács 1, 46—47.
, 2. csütörtök, Ezsajás 12, 4.
„ 3. péntek, Ephezusi lev. 15, 18—20.
„ 4. szombat, Zsoltár 89, 2.
„ 5. vasárnap, János ev. 20, 19.
„ 6. hétfő, János ev. 6, 67.
„ 7. kedd, János ev. 6. 68.
„ 8. szerda, János ev. 16, 13.
„ 9. csütörtök, János ev. 15, 5.
„ 10. péntek, Ezsajás 54, 10.
„ 11. szombat, Máthé ev. 7, 7.

A TriestijÁltalános Biztosító Társulat
(Assicurazioni Generali) f. évi április hó 
4-én tartott 80-ik közgyűlésén terjesztettek 
be az 1911: évi mérlegek. Az előttünk fekvő 
jelentésből látjuk, hogy az 1911. évi dec. 
31-én érvényben volt életbiztosítási tőke
összegek 1,189.790.207 korona és 74 fillért 
tettek ki és az év folyamán bevett dijak 
51,905 357 korona és 81 fillérre rúgtak. Az 
életbiztosítási osztály díjtartaléka 24,558,447 
korona 87 fillérrel 351,813.680 korona 02 
fillérre emelkedett. Az életbiztositottak osz
talékalapja 6,987.470 korona 49 fillért tesz 
ki. A tűzbiztosítási ágban, beleértve a tükör- 
üvegbiztosítást, a dfjbevétel 18.155,625 823 
korona biztosítási összeg után 31,117.251 
korona 84 fillér volt, miből 10,777.655 ko
rona 29 fillér viszontbiztosításra fordíttatott, 
úgy, hogy a tiszta díjbevétel 20,339.596 
korona 55 fillérre rúgott és ez összegből 
14,714.913 korona 09 fillér mint díjtartalék 
minden tehertől menten jövő évre vitetett 
át. A jövő években esedékessé váló díjkö
telezvények összege 148,108.144 korona 98 
fillér. A betörésbiztosítási ágban a díjbevé
tel 1,494.546 korona 70 fillérre rúgott, mi

ből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta 
díjbevétel 816.101 korona 49 fillért tett ki. 
A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 5,133.335 korona 29 fillért, mely a 
viszontbiztosítások levonása után 2,339 844 
korona 58 fillérre rúgott. Károkért a tár
saság 1911-ben 45,723.647 korona 90 fillért 
és alapítása óta 1,063.798.459 korona 33 
fillért fizetett ki. E kártérítési összegből ha
zánkra 211,795.053 korona 79 fillér esik. 
A nyereség-tartalékok közül, melyek össze
sen 23,957 883 korona 59 fillérre rúgnak, 
különösen kiemelendőb: az alapszabálysze
rinti nyereségtartelék, mely 6,804.335 ko
rona 18 fillért tesz ki, az értékpapírok ár
folyamingadozására alakított tartalék, mely 
az idei átutalással együtt 14,962.260 korona 
76 fillérre rúg, továbbá felemlítendő a 
160.000 koronára rugó kétes követelések 
tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az 
idei átutalással 2,031.287 korona 65 fillért 
tesz ki. Részvénvenkint 700 arany frank 
osztalék kerül kifizetésre. A társaság összes 
tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú ér
tékekben vannak elhelyezve, az idei átuta
lások folytán 392,746.965 korona 47 fillérről

416,840.622 korona 40 fillérre emelkedtek, 
melyek következőképen vannak elhelyezve: 
1. Ingatlanok és jelzálogkövetelések 
101,703,390 korona 60 fillér. 2. Életbiztosí
tási kötvényekre adott kölcsönök 36,489.996 
korona 03 fillér. 3. Letéteményezett érték
papírokra adott kölcsönök 4,961 098 korona 
36 fillér. 4. Értékpapírok 249,564.335 korona 
85 fillér. 5. Követelések államoknál és tar
tományoknál 19,182.014 korona 70 fillér.
6. Tárca-váltók 634.456 korona 05 fillér.
7. Készpénz és intézet követelései a hite
lezők követeléseinek levonásával 4,305.309 
korona 81 fillér. Összesen 419,840 622 ko
rona 40 fillér. Ezen értékekből 82 millió 
korona magyar értékekre esik. Ezen alka
lommal arra utalunk, hogy az Assicurazioni 
Generali legújabb leányintézet, a „Minerva“ 
általános biztosító részvénytársaság Buda
pesten a kezességi és óvadék-, valamint az 
eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sik
kasztás elleni biztosítást, nemkülönben a 
versenylovak, telivérek és más értékesebb 
tenyészállatok biztosítását vezette be, mint 
új ágazatokat hazánkban.

Az egyház köréből.
Elhunyt lelkész. Pongrácz Antal 

nyug. gyékényesi ev. lelkész Nagy
rákoson meghalt 83 éves korában. 
A megboldogult Gyékényes (Somogy- 
megye) egyházközségnek volt fél szá
zadon át szeretett lelkipásztora. —

1848—1849-ben pedig mint nemzet
őrtiszt szolgálta hazáját fegyverrel is. 
Holttestét Gyékényesre szállították és 
ott temették el nagy részvét mellett. 
A jó Isten adjon az elköltözöttnek 
csöndes pihenést!

Lelkészválasztás. A gyékényesi vi
rágzó gyülekezet április 8-án tartott

népes közgyűlésében Kiss'Samu'nagy- 
barátfalui lelkészt választotta meg 
lelkészévé. Az Úr áldása legyen a 
gyülekezetnek és új lelkipásztorának 
szövetségkötésén.

Nöegyleti gyűlés. A felsőszakonyi 
(Sopronmegye) most tartotta meg 
szokásos évi számadó gyűlését. Be-
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vétele volt 206 korona 73 fillér, ki
adása 179 korona 76 fillér, marad
ványa 26 korona 97 fillér. Ez évben 
új beteggyóntató készüléket szerzett 
33 korona 50 fillérért, ezenkívül kon
firmandusok imakönyveire 20 korona 
48 fillért, oltári és csiliári gyertyákra 
17 korona 44 fillért és oltári ruhák 
tisztítására 10 korona 90 fillért költött. 
Dacára annak, hogy a múlt előtti 
éven a templom újra festésére és az 
oltár festésére és aranyozására 784 
korona 32 fillér kiadása volt, mégis 
tőkéje ez évben 1004 korona 77 fillér, 
mi ebben az elmúlt évben 122 korona 
20 fillérrel gyarapodott. Ezek az ada
tok minden szónál ékesebben dicsérik 
a derék e »gesület működését.

Adomány. Bélák Lajosné a pápai 
ev. templomnak új urvacsorai kelyhet 
adományozott a női gyónók részére.

A Theológiai Szaklap előfizetőit 
tisztelettel értesítem, hogy az első és 
második szám husvét után együttesen 
jelent meg. Ez egyetlen magyar tudo
mányos folyóiratunk most kezdi meg 
tizedik évfolyamát. Fenntartása nem 
volt könnyű, támogatása nem volt 
nagy. A theológiai tudomány műve
lőit és a magyar irodalom barátait 
kérem, karolják fel folyóiratunkat. Az 
előfizetés egy évre 6 korona. Cikkek 
és előfizetési pénzek Budapest IV., 
Deák-tér 4. címre küldendők. A szer
kesztőség tagjai Bilkei Pap István, 
Hamar István, Pokoly József, Tüdős 
István dr. — Raffay Sándor felelős 
szerkesztő.

Harangavatás. A szentgotthárdi ev. 
templom részére megrendelt harangok 
a hívek örömére már elkészültek s 
útban vannak Szentgotthárd felé. Ha 
a szokatlanul hideg időjárás a mun
kálatokat meg nem akadályozta volna, 
úgy a tervbe vett harangavatást május 
elsején meg lehetett volna tartani. A 
szenvedett késedelem miatt igy a ha
rangavatási ünnepélyt minden való
színűség szerint május 12-én tartják 
meg. Az avatást a környékbeli lelké
szek közreműködésével Ziermann La
jos esperes végzi. A harangokat a 
hírneves Seltenhofer-féle harangöntő
gyár öntötte. A harangok „F mollban“ 
vannak hangolva s összsúlyuk 16 
métermázsa.

A szarvaskendi ev. ifjúság husvét 
első és második ünnepén műkedvelő 
szinielőadást rendezett az iskolai fel
szerelés javára. Előadásra kerültek: 
„Elevenholt házaspár“, „Kántomé*, 
„Piroska“, „Szórakozott apák“ című 
egyfelvonásos darabok és a „Hogyan 
lettem én repülőgép“ című monológ. 
Sikerrel közreműködtek: Ács Ilona,

Bertái Etelka, Nagy Berta, Nagy Irma, 
Nagy Katalin, ifj. Nagy Teréz, id. 
Nagy Teréz, Kozics Rozália, Kozics 
Mária, Benczik Péter, Bertái Miklós, 
Kovács Márton, Kozics Bálint, Nagy 
Kálmán, Paksa Gyula György, Sipos 
Ferenc, Szabó István, Tóth Adolf, 
Tóth Gyula, Tóth István. Az előadott 
darabokat Somogyi B. ev. tanító 
tanította be és rendezte. Tiszta jöve
delem 50 kor. volt.

Harmóniumavatás. A győrszemerei 
ev. gyülekezet régi elromlott kis tem
plomi harmónium helyett 546 korona 
összegért egy igen szép kivitelű és 
erős pedálos harmóniumot szerzett 
be. — A szép orgona-harmóniumot 
ünnepély kíséretében Hörényi Lajos 
lelkész adta át rendeltetésének. A gyü
lekezet megnyilatkozott áldozatkész
sége annál tiszteletreméltóbb, mert a 
gyülekezet kicsiny és szegény, úgy 
hogy mindent a hívek külön adako
zásának kell létrehoznia.

A harmónium céljára a következő 
adományok folytak b e :

Dr. Fischer Gyula 100 K. Laehne Hugó 
50 K. Szalay Sándor 20 K. Bozzay János, 
Hiirényi Lajos, Hermann Soma, Barcza Béláné, 
Bóka Miklós, Bertalan Hálná, Deli Erzsébet és 
Juli 10—10 K. Halászy Jenő 13 K 38 f. 
Herenkovics Péter, Szalay Mihály és Halászy 
fiúk 5—5 K, Bóka József, Farkas Gábor, Fe- 
renczi Sándorné, Salakt Sándor és Tóth Zsig- 
mondné 4—4 K, Salamon István, Halbak János, 
Vas István, Dukkon György, Újvári István, 
Herenkovics Sándor, Vinkler István, Deli Jó
zsef, Marczali Sándorné, öreg Herenkovics 
Gábor, Halbak József, Fejes Péterné, Hujber 
Miklósné, Iván Józsefné, Kövecses István, 
Halbak László és Marczali Kálmánná 2 .-2  K. 
Fábián Péterné 140 K. Tóth István 1 20 K. 
Pető Sári, Böröczky Gáborné, Szabó Juli^fe 
Barát Sándor, Lippich Lászlóné, Pokavicz 
Sándorné, Herenkovics Sándorné, Dukkon Gá
borné, Barát Sándorné, Takács Bálintné, He
renkovics Róza, Szabó Juliska, Szabó Jóska 
és Szabó Mariska 1 — 1 K. Halbak István 60 f. 
Bodács Ilka 40 f. Herenkovics Gábor 30 f. 
Szálai János 20 f. Összesen 344 K 48 fillér. 
— A jóságnak és kegyelemnek Istene á'dja 
meg a hitbuzgó sziveket s az adakozó ke
zeket 1

Az Óbuda—Újlaki gyülekezet év
könyve most jelent meg. A néhány 
évvel ezelőtt alakult új gyülekezet 
Mohr Henrik lelkész és dr. Szalay 
Sándor felügyelő vezetése mellett 
biztos léptekkel halad a fejlődés ut
ján. Szerencsés telekeladás 90 ezer 
kor. összeget juttatott templomépítési 
alapjára. Már kikeresték a templom 
helyét is és a fővárostól telket kér
tek. Van a gyülekezetnek egyházi 
énekkara és 436 kötetből álló könyv
tára. Karácsonykor 30 gyermeket 
ruházott fel. A gyülekezet a főváros
tól 4000 kor,, egy asztaltársaságtól 500 
kor., a .Magyar Leszámítoló és Pénz
váltó Banktól 200 kor., dr. Szalay

Sándor felügyelőtől 180 kor. segély
adományt nyert. Kereszteltetett 49 
gyermek ; konfirmáltatott 29; esket
tetek 14 pár és pedig mind vegyes 
pár; eltemettetek 33; az Úr szent 
vacsorájával 204-en éltek. — A jó 
Isten áldja meg ezt a fejlődő gyüleke
zetei az ő végtelen kegyelmével 1

Egy gyülekezet fejlődése. A hácsi 
(Somogymegye) gyülekezet legutóbbi 
közgyűlésén nagy lelkesedéssel ki
mondta, hogy bevezeti az új énekes
könyvet. Roskadozó imaházának meg
újítására már eddig 2500 koronát 
gyűjtött. Mivel azonban ez az összeg 
még nagyon csekély, elhatározta a 
közgyűlés, hogy a jólelkü hitroko
nok segítségét kéri ki. A kis gyüle
kezet buzgóságáról tesz bizonyságot, 
hogy az elmúlt évben 250 koronát 
gyűjtött harmoniumra.

Vásárosmiske. A vásárosmiskei 
leánygyülekezetben élénk erővel pezs- 
dül a gyülekezeti élet. Az alig 25 
családot számláló gyülekezet Sümeghy 
István tanító vezetése mellett buzgón 
erősödik a lelkiekben. A téli hónapok 
vasárnapján tömegesen látogatták az 
ismeretterjesztő felolvasásokat, melye
ket a múlt évben épített gyönyörű 
iskolateremben tartottak. A könyör
gések és istentiszteletek is mindig az 
egész nyájat egyesítik. így látja a 
gyülekezet saját áldozatkészségének 
áldásait.

Roth Henrik magyar evang. hit
térítőjelölt kiküldetési költségeinek 
fedezésére folytatólag adakoztak: F. 
kimutatás volt: 765 K. Azóta befolyt: 
evang. gyülekezet Némethidegkut 1'54, 
Ponyiczky Pálné leik. neje Temes- 
bökény 3‘—, Csönge: id. Bókkon 
Józsefné 2’—, Bokkon P.-né 0'40r 
Pauer í. 0'40; Kozma Lajos Börcs 
1 •— ; Felsőszeli: a gyülekezet első 
missziói adománya 15 K, továbbá: 
Kontár Károly, Horváth Lőrinc, Hor
váth Lőrincné, özv. Horváth S.-né és 
Tánczos Sándorné 1— 1 K; Kapi 
Gyula nyug. ev. tanítóképezdei igas& 
gató Sopron 2'—, Varga Gyű'a pálya
őr és neje Paioznak 2'—, Péter Mi
hály Czelldömölk 3'—, László Pál 
Maráza 2‘—, Futász János órás és 
aranyműves, egyh. pénztáros Pécs 
3'— ; Felsőszakony: nőegylet 10'—, 
felső Varga Sándorné 1 K, alsó 
Varga Sándorné, Szabó Sándorné, 
özv. Hasza Istvánné 1— 1 K, Pauer 
Lajos 20 t, N. N. 50 f. Álsóer döf alva: 
Breyer községi elöljáró gyűjtése 26 K (és 
pedig: özv. Breyer Zsuzs. 5'—, Breyer 
János és Breyer Sám. 3—3 K, Hor- 
vay Ján., Guhr Ján., Breyer András 
és Breyer Ján. 2—2 K, Horvay Már-
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ton, Kimer Fái, Spitzkopf Jakab, Guhr 
Mátyás, özv. Záborszky Zsuzs., Pocsu- 
vey Jak. és Kosempel Jak. 1— 1 K); 
özv. Birnstein Mária Szomolnok 2'—, 
Brosz M. és Lauft' Zsuzs. Tátraalja 
1’—, Klug Lajos családja Igló 4’—, 
Pröhle K. th. tr. Sopron 1*— ; Nemes- 
patro húsvéthétfői offertóriuma 6’—, 
Mesterházy S. leik. gyermekei P80; 
Schmidt J. Pozsony 4"—, Michaelis 
Izidor nyug. Ik. Kőszeg 5’— ; Beled: 
ev. nőegylet 5’—, Buthy Jánosné 1 K. 
Eddigi főösszeg: 87jß kor. 84 fillér. 
Midőn a nemesszívü adományok ezen 
újabb szép sorozatáért hálás köszö
netét mondok, újból felkérem a híve
ket és az egyházi egyesületeket to
vábbi adakozásra. A lap más helyén 
olvasható, hogy mennyibe kerül egy 
hittérítő kiküldetése s bizony dicső
ségére válnék hazai evang. egyhá
zunknak, ha az első magyar evang. 
misszionárius kiküldetési költségeit 
önerőnkből össze tudnék hozni. A 
mai nap utáni adományokat a követ
kező számban nyugtázom. Ágfalva, 
1912. április 16. Seholtz Ödön orsz. 
missz. egyes. e. elnök.

Itthonról.

Kilépés a papi rendből. Münch Szi
lárd aidozópap lemondott állásáról és 
husvétkor Debrecenben áttért a refor
mátus vallásra.

Tizenkilenc magyar bányász sorsa.
Mintegy három héttel ezelőtt bánya
robbanás történt az amerikai Gary 
mellett lévő Jed helységben, a Jed 
Goaland Coke Company szénbányá
jában. A robbanásnak 83 emberélet 
esett áldozatul. Az áldozatok között 
19 magyar bányász is volt. A szeren
csétlenül jártak névsora : Gólya Mik
lós és két felnőtt fia, Mihály és Fe
renc (Szaniszló, Szatmármegye), Szat
mári István (Zemplénmegye Agárd), 
Pap Kálmán (Vasmegye Csehi), Za- 
beczki András (Zerhplén megye Felső- 
regmec), Agócs János (Hajdúböször
ményből), Kiskovics Elek (Veszprém- 
megye Homokbödöge), Bódis Pál 
(Veszprémmegye öskü), Horváth Fe
renc (Verőcemegye Graer), Gergely 
János (Borsodmegye Mucsony), Hor
váth István (Pozsonymegye Gáj), Mol
nár Ferenc (Veszprémmegye Sikátor), 
Varga András (Hevesmegye), Máthé 
Pál (Marosvásárhely), Máthé János és 
István (Borsodmegye Szomolya), Szi
lágyi Bertalan (Beregmegye Nagy- 
dobrony), Komlósy Sándor (Szabolcs- 
ntegye Nyírbátorból).

HARANGSZÖ.

Meggyalazottmagyar zászló. Brassó
ban a román husvét után tartani szo
kott népünnepen meggyalázták a ma
gyar trikolórt. Két oláh suhanc az 
ünnepségdélelőttjén a Bolgárszeg nevű 
városrészben letépett és izgató oláh 
nóták éneklése mellett elégetett egy 
magyar zászlót. A rendőrség a két 
legényt letartóztatta.

Agyonitatott gyermek. Radojevics 
Koszta zombori földművesnek Koszta 
nevű hatéves fiúcskája husvét hétfő
jén átment locsolni a szomszédba, a 
hol pálinkával annyira leitatták a gyer
meket, hogy néhány óra múlva al
koholmérgezés tünetei között meghalt. 
A rendőrség szigorú vizsgálatot indí
tott.

Eladó Rákóczi birtok. Szomorú hír, 
mégis mindennap megújul, hogy a 
régi magyar birtokok kézről-kézre jár
nak. A régi ónodi (Borsod-m.) Rákó
czi birtok, mely 7200 hold földből és 
erdőből áll, ismét gazdát cserél. Ki 
tudja hamarosan nem lesz-e pálinka
főző abból a kastélyból, hol a nagy 
Rákóczy élte napjait ? . . .

Követendő példa. A pápai munkás- 
otthon, s a pápai kér. munkásbiztósító 
pénztár ápr. 21-én nagy népgyűlést 
tartott. A hatalmas embertömeg a 
korcsmák vasárnapi zárva tartását 
követelte s azt kívánta, hogy a bére
ket ne szombaton, hanem a hét vala
melyik más napján fizessék ki. Igazán 
követésre méltó példa!

Az állatbiztosítás Magyarországon.
A Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Tár
saság közgyűlésén elterjesztett jelen
tés szerint, míg az 1910-ik évben 29 
megyében 150 szövetkezete volt a 
társaságnak, addig az 1911 -ik évvé
gén 41 megyében 304 szövetkezet 
tartozót kötelékébe. Az intézet biztosí
tása lóra s szarvasmarhára terjed ki. 
Az előbbiből 608, az utóbbiból pedig 
29,071 drb. biztosítottak a gazdák 
577,510, illetve 14.003,638 korona 
értékben. Szarvasmarhánál a biztosí
tott állományból a veszteség 2.5 szá
zalék, a lónál pedig 5 százalék volt. 
A veszteség oka betegség szerint: 
baleset folytán 14.6, az emésztő szer
vek általános betegsége folytán 11.8, 
gümőkór folytán 10.4, lépfene folytán 
8, ragadós száj- és körömfájás foly
tán 10.3, ivarszervek betegségei foly
tán 8.5, míg másféle betegség folytán 
4—5 százalékon alul. Lónál a vesz
teség baleset folytán (29.7 százalék) 
volt a legnagyobb. Az intézmény múlt 
évi sikeres munkálkodásának fő té
nyezői voltak a vidéki gazdasági egye
sületek, melyek széles körben keltet-

ték föl a kisgazdák érdeklődését az 
állatbiztosítás hasznos voltára.

Triesti általános biztosító társulat
(Assicurationi Generali) Budapest, V. kerület 
Dorottya-utca 10. és 12. A „Magyar Gazda“ 
rovatában közöljük a Triesti általános bizto
sító társulat (Assicurationi Generali), e legna
gyobb, leggazdagabb es legrégibb biztositó 
intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes 
mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból 
hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szol
gál. Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállít
mány-, üveg- és betörés elleni biztosítá
sokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a 
Magyar jég- és viszontbiztosító r. t., baleset
és szavatossági biztosításokat az Első o. ál
talános baleset ellen biztosító társaság, vala
mint kezességi és óvadékbiztosításokat, eltulaj
donítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás 
elleni biztosításokat és versenylovak, telivérek 
és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását 
a „Minerva“ általános biztosító részvénytár
saság számára. A körmendi ügynökség: 
Grünbaum Béla, Vízi Jenő.

Apró hírek. A tavaszi áradás sokfelé nagy 
károkat okozott Visóról a Szepességbe vezető 
200 méter hosszú hidat elvitte. A Maros és 
Szamos is kiöntött és nagy károkat okozott. 
A Szinér patak 200 házat elöntött. Az utcá
kon sajkákkal közlekedtek. — Biharmegyében 
két nap egymásután gyönge földrengés volt. 
Néhány kémény bedőlt. — Lúgoson meghalt 
Újhelyi Ábrahám, ki 110 éves volt. — A So- 
mogymegyei Gazdasági Egyesület a somogyi 
kisgazdáknak tanulmányi kiránduláson bemu
tatja a mosonmegyei tehenészetet és tejgazda
ságot. — Fiúméban erős földrengés volt, mely 
azonban kárt nem tett.

__________  191.

Az ország dolgáról.

Megint kormánybukás. A nagy po
litikai kavarodásban váratlan fordu
lat állt be. Khuen Héderváry minisz
terelnök nem tudott Bécsben a maga 
meggyőződésének érvényt szerezni, 
különösen pedig nem tudta Auffen- 
berg hadügyminisztert megbuktatni. 
Kudarcainak következését levonta, 
beadta a kormány lemondását, mit 
a király elfogadott.

Lukács miniszterelnök. Az uj kor
mány megalakításával a király Lu
kacs László volt pénzügyminisztert 
bízta meg, ki valószínűleg a régi 
minisztereket íjjból kinevezésre 
ajánlja a királynak. így tehát marad 
a régi kormány, csakhogy Lukács 
áll az élén és pénzügyminiszternek 
Teleszky János lett kiszemelve.

Tárgyalások. Ez idő szerint Lukács 
László tárgyalásokat folytat a pártok 
vezéreivel. Tájékoztatta őket terveiről, 
melyek szerint a kibontakozást a vá
lasztójogi törvény reformálása alapján 
kísérli meg. Hir szerint a Justh pártot 
nem elégítette ki Lukács tervezete.
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A nagyvilágból.

Borzalmas hajószerencsétlenség.
Rettenetes hajószerencsétlenség tör
tént a múlt héten. A Titanic nevű 
óriási hajó nagy sebességgel sietett 
Southamptonból Newyorkba. Útköz
ben összeütközött egy 500 méter 
hosszú és 100 méter széles jéghegy
gyei s néhány óra múlva elsülyedt. 
1720 ember a hullámok közt találta 
halálát, csak 645 utast tudott a se
gítségül siető Kárpátja megmenteni. 
Schmidt kapitány állítólag öngyilkos 
lett. A newyorki kikötőben óriási 
néptömeg várta a megmenekülteket. 
A súlyos betegeket ápolók szállították 
kórházakba. A rettenetes szerencsét
lenség az egész világon mély meg
döbbenést keltett.

Pusztító vulkán. Egy szállítógőzös 
kapitányának jelentése szerint Bokas 
de Toro mellett (Panama) a Csirikvi- 
vulkán számos indián falut elpusztí
tott. Több ezer emberélet esett a 
katasztrófa áldozatául.

Vérbe fojtott munkászavargás. A 
Léne társaság aranymosó műhelyének 
munkásai között komoly zavargás 
tört ki. Elnyomására katonaságot 
küldtek ki, mely lőtt a munkásokra. 
107 munkás meghalt, 80 megsebesült.

Apró hírek. A Níluson egy kiránduló hajó 
elsülyedt. 200 ember a vízbe fulladt. — Spitz- 
berger János nevű, izraelita vallásu magánzó 
Bécsben harmadfél milliónyi vagyonát gyer
mekkórházra hagyta. — Angliában egy nagy 
gépgyár leégett. A kár hat millió korona. — 
Marokkóban a bennszülött zsoldos katonaság 
fellázadt, mert zsoldját nem fizették ki. A lá
zadást nagy vérengzés árán sikerült elfojtani. 
— Bowshill angol bányában leszakadt a fel
vonógép. Tizenketten meghaltak. — Harting- 
tonban (Amerika) egy katholikus templomban 
leszakadt a padló. 300-an a mélységbe zuhan
tak. Sokan meghaltak.

A Harangszó perselye.

Rimakokovának eddigi gyűjtés 254 
K 82 f. Újabban adakoztak: Kajtár 
Lajosné 3 K, Kulcsár Pálné 1 K. 
összesen 258 K 82 f.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 459 K 
22 f. Újabban adakoztak: Ev. nő
egylet Ágfalva 5 K, Matisz József 
Beled 1 K. összesen 465 K 12 f.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten 1

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság 

gőzmalmából Körmend, 1912. év, április hó 
25-én.

Búza 22.20, Rozs 20.—, Árpa 20.40, Zab 
20.40. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

H i r d e t é s .
Két jómódú gazda 2 cselédleányt 

(lehetőleg evang. vallásuak-legyenek) 
keres. Kötelességeik a háziteendők 
végzése. Díjazás a szorgalomtól és 
ügyességtől függ. — Az érdeklődők 
Franz Samuhoz Buszt forduljanak.

T o ro n y ó ra -k é sz ítő . 
Sándor Ferenc

ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Aiapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.
Költségvetés bérmentve.
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S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó  

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthórom ságtór.
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nit-, syenit sírkőrak tara.
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.
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Evang. á r v a  fiút
keresek tanoncnak, kit a női szabó
ságban — úgy az angol és francia 
munkában — kiképezek. 

Székesfehérvár, Jókai u. 20.

Varga István
női szabó.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirm áció i
em lék lap jai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Wellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

A iapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai: *

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti KAP I  B É L A  ev. lelkész.
Klótt/.etésí ár» egész érre közvetlen küldéssel 2 koron» ÍO flllér, csoportos küldéssel 2 koron». — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések a szerkesztőség olmére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

TARTALOM: Sántha Károly: Csak egy szál virágot (vers). — Véssey Sándor 1838—1912. — Kapi Béla: Közelebb hozzád, óh I s te n i .. .  — 
Mihátsy Gábor : Elbeszélés nemes Büszkelalvy Bandiról és a szegény Mezei Jancsiról. — A jószívű énekes. — Bolondság a biblia. — Ki

vallja kárát. — Szini Péter: Pista cigány (vers). — A levegő. — Ország-Világ.

C sak  e g y  szá l v irá g o t.
Csak egy szál virágot 
Hoztam a sírodra,
S könnyezve tűzöm le 
Porlani porodra.
Ha búmat virággal 
Kellene jeleznem,
Nem maradna bokrán 
A virágból egy sem.

Ez egy szál virág is 
Megsúgja a%t néked,
Mily drága előttem 
A te szép emléked, —
Mily szent a sir nékem,
Ahol szived hamvad,
Melyre minden nap új 
Áldás hull s könnyharmat.
Oh szállj fel áldásunk 
A magas egekre,
S hullj vissza vigaszként 
A fájó sebekre I 
Szivárogj le könnyem 
Jéghideg arcára,
Ha ott égsz, ha ott forrsz, 
Tán fölérez rája.
Sírból is, égből is 
Jön az édes válasz:

Törüld le könnyedet,
Aki itten állasz.
Leáldozik a nap,
De nem vész el mégse:
Mig kihajnalodik,
Égjen hited m écsei

SÁNTHA KÁROLY.

V éssey  Sándor.
1838— 1912.

A dunántúli ev. egyházkerületnek 
és vele együtt az ev. egyetemes 
egyháznak ismét nagy gyásza van. 
Május 2-án meghalt Véssey Sándor 
a dunántúli egyházkerület felügyelője.

Halála váratlanul érkezett.
Elmúlása olyan, mint az erdő mé

lyén álló erős tölgy hirtelen össze
roppanása. Kedden este érkezett haza 
egyházi gyűlésekről. Szerdán reggel 
vadászatra indult s míg ő az erdőn 
keresztül vette útját, — kocsiját az 
út másik oldalára rendelte. Mikor a 
kocsis odaérkezett, megrémülve látta, 
hogy ura holtan fekszik a dombolda
lon. Kalapja és puskája hat lépés
nyire feküdt tőle. Hiába hívtak orvost,

Véssey Sándor már halott volt. Szív
szél hüdés ölte meg.

Véssey Sándor 1838-ban született 
Somogymegyében, Szőkedencsen s 
tanulmányait a soproni lyceumban 
végezte, majd jogi tanulmányainak 
befejezése után mint szolgabiró So- 
mogyvármegyében működött. Korán 
megnősült s boldog házaséletet élt. Há
zasságából három gyermeke született. 
Fiai: Ferenc és Lajos életben vannak, 
leánya azonban menyasszonysorban 
halt meg, 17 éves korában. A haláleset 
mélyen lesújtotta az érző szívű apát, 
úgy hogy minden közszerepléstől 
visszavonult és szűk családi ma
gányban tisztán leánya emlékének és 
gazdaságának élt.

Harmadéve, immár hanyatló Öreg
korában hívta meg a közbizalom 
Véssey Sándort a dunántúli ev. egy
házkerület felügyelői méltóságába. 
Mindenáron ki akart térni a köz
bizalom elől, a mely azonban benne, 
az ő kiváló egyéniségében a gond
viselésszerű férfiút üdvözölte és kí
vánta az egyházkerület élére. 1909 
augusz/’is 18-án iktatták hivatalába 
fényes ünnepségek között.

A bizalomhoz méltóan, a régi fény-
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hez uj ragyogást hozott az ő hódító 
egyénisége és emelkedett felfogása. 
Székfoglaló beszéde szépen tükrözi 
vallásos lelkületét és egyházszerete- 
tét. Kijelentette, hogy minden földi 
hatalom részéről jövő megtisztelteté
sek között legtöbbre tartja azt, amit 
embertársainak bizalma nyújt feléje. 
Mint ilyent fogadta el a felügyelői 
állást, amelyben az egyre terjedő 
vallástalanság ellen hirdetett harcot. 
Mint legerősebb fegyverekre, rámu
tatott a családi élet benső vallásossá
gára, a nők vallásos lelkületére, a lel
kész és tanító együttes működésére.

Mint egyházkerületi felügyelő ki
válóan buzgó munkálkodást fejtett ki. 
Ott volt egyházkerülete minden gyű
lésén. Sorra látogatta az összes isko
lákat és valósággal megfiatalodott a 
közért való buzgó cselekvésben; Jel
lemző munkálkodására, hogy az elmúlt 
esztendőben 125 napot töltött hivatalos 
teendőinek ellátása végett otthonától 
távol, kemény, fárasztó utazásokon. 
De nemcsak érdeklődésével, hanem 
tevőleges részvételével is sokat szol
gált kerületének és nagy gyakorlati 
érzékével nem egy intézmény újabb 
alapozását sürgette meg.

Áldozatkészségben is követte az 
előtte járt nagynevű felügyelők pél
dáját. Évenkint nagy összegeket 
áldozott, egyházi célokra és minden 
kerületi közgyűlésen 10.000 koronát 
tett le és osztott szét a közgyűlés 
által megjelölendő célokra.

Néhány hete felügyelői tisztéről való 
lemondásának hire terjedt el.

Az ősz világi vezér arra hivatkozott, 
hogy nem akarja megvárni, mig öreg
ségével közeledő szellemi erejének 
fogyatékosságát észreveszik.

A lemondásnak eléje vágott a ha
lál s gyászba borította egész evang. 
egyházunkat.

Véssey Sándort méltán siratjuk. 
Nemcsak vezéri képességei, hanem 
szívjósága, lelki nemessége, egy 
hosszú életen keresztül megpróbált 
és mindig hívnek talált egyházias 
hűsége is érdemessé teszik a gyászo
lásra és emlékezésre. Tiszteletreméltó 
egyénisége mindenkor például szol
gálhat mindeneknek, hogyan kell az 
egyházat szeretni s annak jövendőjét 
vezéri bölcsességgel és főúri áldozat- 
készséggel szolgálni.

Május 4-én óriási részvét mellett 
temették el Szőcsényben. A temetési 
gyászbeszédet Gyurátz Ferenc püs
pök mondta. A temetésen részt vett 
a dunántúli egyházkerület esperesi 
kara, minden tanintézetének küldött
sége, a lelkészi karból számosán,

más kerületek, világi hatóságok kül
döttségei és óriási gyászoló közönség.

Áldott legyen Véssey Sándor pihe
nése I Emlékezete járjon közöttünk s 
neveljen hű vezéreket az evangélikus 
egyház szolgálására 1

Közelebb hozzád, óh I s t en! . .  .
Lelkünk még mindig a nagy hajó- 

katasztrófa hatása alatt áll. Elképzel
hetetlen küzdelem sejtése ejt rab
ságba. Ezeren és ezeren harcoltak az 
elemek ellen az életért. Sikoltozó 
asszonyok, rémült arcú gyermekek 
és fejüket vesztett férfiak. A parancs^ 
noki hídon pedig mintegy leszögezve 
áll a hajó kapitánya és osztogatja 
a parancsokat. A hajóstisztek enge
delmeskednek s revolvert tartva ke
zükben engedelmességre kényszerítik 
az utasokat. Leeresztik a mentő
csónakokat. A hajó pedig egyre sü- 
lyed. Elalszik a világítás, rémesen 
recseg a hajógerenda, fülsiketítőn 
dörög a meggörbülő páncéllemez, s 
alattuk, mint egy óriási sír, tátong 
a tengerörvény. Ezalatt pedig a hajó 
zenekara folytonos« egy angol egy
házi éneket játszik, erősen, gyöngéb
ben, majd csöndes elhalóan: „Köze
lebb hozzád, óh Isten 1.. . “ Néhány 
perc múlva szélesebb gyűrűt vet a 
tenger s hajóroncsokat és holttesteket 
visz tovább a hullám.

A nagy szerencsétlenség éjjel tör
tént. Tizenegy óra után az egyik 
matróz harsány hangon kiáltotta: — 
„jég van előttünk 1. . .  “ A következő 
pillanatban megtörtént az összeütkö
zés. A hajóba elől betódult a viz. 
Hiába dolgoztak az ácsok, nem le
hetett megmenteni. Óránkint egy 
lábnyit sülyedt. Tizenkettő után a 
fedélzetre hívták az utasokat. Félegy- 
kor lebocsátották a mentőcsónakokat 
s elhelyezték bennük mindenekelőtt 
a nőket és gyermekeket.

De még mielőtt ez történt volna, 
más hajók segítségét igyekeztek 
igénybevenni. Van ugyanis egy cso
dálatos találmány (Marconi féle távi
ratozás), mely lehetővé teszi, hogy a 
tengeren lévő hajók, jóllehet nincse
nek dróttal összekötve, egymással 
beszélhessenek. A Titanik hajó is 
mindenfelé táviratozott. Az Olimpik 
nevű hajó kevéssel 12 óra előtt ezt 
a sürgönyt kapta: „Összeütköztünk 
egy jégheggyel, küldjétek segítséget.“

Éjjel háromkor érkezett az utolsó, 
szomorú távirat: „El vagyunk veszve, 
Isten veletek I. . .  “

Lebocsátották már az utolsó csó
nakot is. A zenekar még akkor is

játszotta: Közelebb hozzád, óh Isten 1.. 
A Titanik kapitánya térdig állott víz
be, ő volt az utolsó, a ki a tengerbe 
vetette magát. Egy kis gyermeket kar
jába ölelt s elúszott vele egy mentő 
csónakig, de ő maga nem akart meg
menekülni.

Nemcsak az Olimpik, de a Kárpá- 
tia hajó is teljes erővel sietett a 
Titánik segítségére. De mire odaért, 
csak hajóroncsot talált. A Titaniknak 
mély sírja van, mert azon a helyen 
hol elsiüyedt, a tenger 3300 méter 
mély. A Kárpátia a mentőcsónakokból 
705 embert vett föl és mentett meg. 
Megható volt, mikor ezek partra érkez
tek.

A holttesteket a Mackay Bennet gő
zös szedte össze. Partot érve, négy óráig 
tartott, mig ezeket a halottaskamrába 
átszállították. A harangok zúgtak s 
az emberek ezre sírva állt sorfalat.

Sokat lehetne erről a rettenetes 
szerencsétlenségről írni. Az emberek 
könnyelműségéről, hűségéről, elbiza
kodottságáról. Ez alkalommal lelkünk 
elejti ezeket a gondolatokat. De eszünk
be jut, hogy a Titanik volt a világ 
legnagyobb hajója. Úszó városnak 

-nevezték. 269 méter volt a hossza, 
26 iséter a szélessége, 70 ezer ló
erővel ec^ek fel gépei. Megvolt min
den kény&me, mit gondolni lehet. 
Fényüzéses szobái, termei, gyönyörű 
hangversenyek, táncmulatságok. És 
biztosnak gondolták, maguk a tisztek 
sem hitték, tóogy ez a hajó egyálta
lában elsülyedhet. És mivé tette ezt 
a hatalmas emberi művet egyetlenegy 
pillanat ? Mivé lett az ember ereje, 
büszkesége ? . . .  Az írással kérdezzük : 
„mi az ember te elékted ég és föld 
Istene ?“ . . .

Az egyik mentőcsónakon kétségbe
esve húzódtak össze az emberek. 
Fagyasztó hidegben, kitéve az elemek 
erejének, egy hajszálon függött életük. 
Egyszerre egyikük megszólalt: imád
kozzunk ?. . .  összekulcsolódott min
den kéz és elkezdték mindannyian : 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!... 
Kevéssel utóbb a távol ködében feltűnt 
a Kárpáthia alakja. Meg voltak mentve.

Rettenetes a pusztulás, az óriási 
emberáldozat, az elem mérhetlen ereje. 
De a tenger zúgását, az összeroppanó 
hajó recsegését s a haldoklók rémes 
kiáltását túlharsogja az az elnémuló 
és mégis örökké zengő zsoltár:

„Közelebb hozzád, óh Isteni“
Ez is vezessen közelebb hozzád, 

óh Isten 1.. .
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E lb eszélés nem es Büszkefalvy  
Bandiról é s  a szegén y  Mezei 

Jancsiról.
v Irta : Mihátsy Gábor.

Képzeljünk el valahol a Nagyal- 
földön két sor fehérre meszelt házi
kót, köztük egy kis templommal és 
egy emeletes nemesi kúriával, akkor 
tisztában leszünk vele, milyen is volt 
Büszkefalva község. Talán monda
nom sem kell, hogy az emeletes ne
mesi kastély lakója nem volt más, 
mint nemes Büszkefalvy Tamás, há
rom vármegyének táblabirája, az 
egész község kegy ura, kinek ősei — 
mint a faluban beszélik — még Árpád 
apánkkal jöttek be valahonnan Ázsiá
ból. De, hogy a szót ne szaporítsam 
hiába: már most megmondom, hogy 
ennek a nemes és vitézlő Büszke
falvy Tamás úrnak, — aki különben 
jószívű ember hírében állott, — volt 
egy Bandi nevű fia. Erről a Bandi 
gyerekről már most meg kell valla
nom, hogy nálánál büszkébb és gő
gösebb embert keresve sem lehetne 
találni, pedig még csak akkora ök- 
lömnyi gyerek volt, hogy állva alig 
érte fel az asztalt. Mo de egyszer 
egy véletlen eset következtében meg
tanulta ő is azt, hogy milyen csúnya 
dolog is az a hencegés 1. . .

A kilencedik évében volt a Bandi 
gyerek, mikor a helybeli népiskolá
nak harmadik osztályába járt. Nem 
valami nagyon erőltette meg a kopo
nyáját, hogy abba a tudományokból 
beszedjen. Egyike volt a legrosszabb 
tanulóknak. A tanító úr mindamellett 
az édesapjára való tekintettel az első 
helyre ültette. Mert mit is szólt volna 
hozzá nemes Büszkefalvy Tamás úr 
őnagysága, hogy az ő egyetlen fia 
hátrább ülne, mint valamelyik alatt
valójáé 1 Még csak az kellene, hogy 
ne ő legyen a legokosabb! . . .  De 
hát bizony nem úgy volt. Megtörtént 
nem egyszer, hogy a tanító úr leg
egyszerűbb kérdésére a „legelső diák“ 
nem tudott felelni; amellett azonban 
nem igen akadt más az iskolában, 
— még a legutolsók között sem, — 
aki azt a kérdést ne tudta volna. 
Jaj volt ilyenkor azután annak a gye
reknek, aki „jelezett“ és megmondta 
azt, amit a Bandi úrfi nem tudott! 
Óra után oda szokott menni az ille
tőhöz és dühösen szamárnak, majom
nak és — nyomorult szegénynek — 
nevezte el őt, hogy tudni merte azt, 
amit ő, a község jövendő ura „nem 
hogy nem tudott, hanem nem akart 
megmondani 1“ De meg nem is kell ■

őneki tudni olyan szamárságot, hogy 
például micsoda Spanyolország fővá
rosa. Ő anélkül is úr, ha nem tudja, 
a többi pedig akkor is koldus marad, 
ha tudja. Ilyen és hasonló durvasá
gokkal szokta megleckéztetni azokat 
a szorgalmas szegény kis diákokat, 
akik meg szokták tanulni a feladato
kat. Ilyenkor aztán az érzékenyebb 
kis fiuk nem egyszer sírva fakadtak.

Különösen egyre haragudott a 
Bandi, a kis Mezei Jancsira, mert ő 
volt a legjobb tanuló az iskolában; 
s ő szokta legtöbbször megszégyení
teni a gőgös „első diák“-ot. Az ő 
szülei igazán ágról-szakadt szegények 
voltak, és ha a Bandi úrfi gorom- 
báskodott vele és koldusnak nevezte 
őt, a szegény Jancsi igen a szivére 
szokta venni és órák hosszat sirdo- 
gált magában. Már közeledett az 
egzámen, alig pár nap választott el 
tőle, amikor egyszer előadás után a 
Bandi maga köré csődítette az ösz- 
szes gyermekeket; persze, hogy 
ismét büszkélkedhessék előttük. Azon 
kezdte, hogy itt lesz a nyár, hát 
minden úr fürdőzni megy; odahaza 
csak a koldus szegény emberek szok
ták tölteni a nyarat. Hát ő is el fog 
menni Bártfára, ami igen gyönyörű 
hely s csupán csak olyan nagy urak 
mennek oda, mint ők, de hát nem 
is a faragatlan koldus népnek való 
az olyan előkelő szórakozás. Mikor 
azonban arról mesélt, hogy Bártfa 
idegen országban van a tenger mel
lett, akkor a Mezei Jancsi elmoso
lyodott, de nem szólt semmit. Hagyta 
tovább beszélni a Bandit.

Egyszer azután, mikor már eleget 
mesélt Bártfáról, meg a mellette 
fekvő tengerről, diadalmasan körül
nézett és pöffeszkedve felkiáltott:

„No kócos népség, hát most mu
tassátok fel az újjaitokat, ki megy 
közületek fürdőre ? I . . .  Tudom, most 
hallgattok, persze, már előbb is mond
tam, hogy csak nagy urak, — mint 
én —, engedhetik meg maguknak 
az ilyen gyönyörűséget I . . .  Hol van 
most az a rongyos Mezei Jancsi ? 
Ugy e, most nem jelentkezik a nyo
morult I “ És kárörvendve kereste 
szemeivel a Jancsit.

Ekkor azonban már megszólalt a 
Jancsi és azt mondta, hogy igenis, 
ő is elmegy Bártfára. Ott van neki 
egy kertész rokona, az hívta meg 
magához. És az édesapja is megen
gedte neki, hogy a nyarat Bártfán 
töltheti a nagybácsinál. Majd még 
azt is megmondta a Bandinak, hogy 
Bártfa nem idegen országban van és 
hogy Bártfánál hire-hamva sincsen

tengernek, hanem ott magas hegyek 
és fenyves erdők vannak.

Erre a Bandi úrfi tehetetlen düh
vei kiáltott rá: „Hazudsz koldus I . . .  
Mind igaz, amit én mondtam ; külön
ben abban is hazudsz, hogy te eljössz 
Bártfára I . .  . No majd meglátom. 
Arra azonban már most figyelmez
tetlek, — kiabálta tovább az úrfi, — 
hogy ha véletlenül mégis eljönnél, 
engem ott meg ne merj szólítani és 
nehogy valamiképen a közelembe to
lakodj I“ Erre aztán hetyke léptekkel 
otthagyta a gyerekeket, távozás köz
ben egyre dühös pillantásokat vetve 
a Jancsi felé.

Pár nap múlva megvolt az egzá
men. Büszkefalvyék tényleg elutaztak 
Bártfa fürdőre, magukkal vitték a 
Bandi gyereket is. Mezeiékhez is el
jött a kertész nagybácsi és elvitte 
magával a Jancsit. Biztatgatta, hogy 
őnála kitűnő nyaralása lesz, olyan jól 
fogja érezni magát, hogy egész éle
tében megemlegeti I..  .

Bártfán igen boldognak érezte ma
gát a mi Jancsink. Nagybátyja, a 
kertész elég jó módban élt; meg a 
vidék is igen-igen tetszett a gyerek
nek. Pajtás is akadt. Volt ugyanis a 
kertész-nagybácsinak egy 10 éves fia, 
a Karcsi. Ezzel együtt mászták a 
hegyeket, járták a fenyveseket, néze
gették a tengerszemeket, virágokat 
szedtek, versenyfutásokat rendeztek; 
szóval egész pompásan érezte ma
gát a Jancsi. Nem is gondolt arra, 
hogy őneki itt egy másik ismerőse 
is van, a gőgös Bandi úrfi. Eszébe 
sem jutott, nem törődött vele. Mióta 
ott van — két hete már — csak 
egyszer látta, akkor is még a kö
szöntését sem fogadta el, hanem 
olyan szemekkel méregette végig, 
hogy azóta, ha megpillantaná, már 
messziről kikerülné 1 Egyébként pe
dig — mint mondom — nem törő
dött vele; ott volt a Karcsi, akivel 
úgy összeszokott, hogy nélküle már 
el sem tudna lenni 1

Egyszer is fent voltak a Karcsivá, 
a hegyen, éppen pillangókat kergettekl 
körülbelül 100 lépésnyire voltak egy
máshoz. Egyszer csak a Jancsi valami 
vékony emberi nyöszörgést hallott. 
A Karcsi nem hallotta ezt, ő tehát 
tovább kergetett éppen egy pirosszár- 
nyu lepkét. A Jancsi ellenben abba
hagyta a játékot, nem is szólva paj
tásának semmit, arrafelé sietett, ahon
nan a hang jött. Csakhamar egy kes
keny, de meredek hegyszakadék szé
lére ért. Letekintve látta, hogy egy 
körülbelül akkora gyermek, — mint 
ő — fekszik a szakadék fenekén,
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mozdulatlanúl, véres fejjel és csak 
nyöszörögni tud. Amint leereszkedik 
hozzá, meglepetve látja, hogy aki ott 
véres fejjel fekszik, nem más, mint 
— Bandi urfi. A mi Jancsink most, 
ha megakarta volna boszulni azt a 
sok keserűséget, amit a Bandi okozott 
neki, megtehette volna. Egyszerűen 
a vérében fetrengő urfinak a szeren
csétlenségén kacaghatott volna és ott
hagyhatta volna szenvedni. Egy pilla
natra eszébe is jutott, hogy az urfi 
még otthon Büszkefalván mit mon
dott neki, hogy tudniillik Bártfán meg 
ne merje szólítani ő, a „koldus“, a 
gazdag nagy ur gyermekét 1 Most azt 
mondhatta volna a nyöszörgőnek, 
hogy itt vagyok, segíthetnék rajtad, 
de te megtiltottad, hogy közeledbe 
menjek, mert te nagy úr vagy, én 
pedig csak egy szegény gyermek va
gyok . . .  De a Jancsi nem állott bo- 
szút, csak azt látta, hogy egy kis fiú, 
aki hozzá még ismerőse, szerencsét
lenül járt, hogy véres fejjel fekszik 
egy hegyszakadékban, s rögtön a 
segítségéhez látott. Először is egy 
közeli forrásban megnedvesítette a 
zsebkendőjét, letörülgette a Bandi ar
cáról a vért, azután pedig szépen be
kötötte vele az összezúzott részeket. 
Majd belefújt egy kis sipba — ezzel 
szoktak a Karcsival egymásnak jelt 

.adni — és odahívta a kertész fiút. 
Megfogták a Bandi urfit egyik a fe
jénél, másik a lábánál és nagynehe- 
zen kijutván a szakadékból, vitték 
befelé a fürdővároskába. Útközben 
találkoztak egy kocsissal, aki Karcsi- 
ékat ismerte, ielkérezkedtek a szeke
rére és azon aztán egykettőre haza
értek. Bevitték a Bandit Büszkefalvy- 
ékhoz, akik már kétségbe voltak esve 
egyetlen fiúk holléte miatt. S egyrészt 
örültek, hogy megkerült, másrészt 
pedig siránkozva nézegették Bandi 
sebeit. A Jancsi elmondta, hogyan 
találták meg és mentették meg a 
Bandi urfit és mikor befejezte mon- 
dókáját, tisztességtudóan köszönt és 
el akart menni. De nem eresztették 
el. A Bandi édesanyja homlokon csó
kolta a Jancsit is meg a Karcsit is 
és pompásan megvendégelte őket. 
Ezenközben az orvosi segítség követ
keztében a Bandi is teljesen magához 
tért félkábultságából. Odahívta a 
betegágyához a Jancsit és feléje nyúj
totta bekötött kezét és halk hangon 
azt mondta neki: „Bocsáss meg ked
ves jó Jancsi pajtásom, — úgy-e 
nem haragszol rám ?“ Majd felemel
kedve fekvőhelyéről átölelte Jancsin
kat és meg is esókolta. Úgyszintén 
megköszönte Karcsinak is, hoĝ y ő is

segítségére jött. — Ezen naptól fogva 
megváltozott a mi gőgös Bandink. 
A Jancsi meg mindennapos lett ne
mes Büszkefalvy Tamás uréknál; s 
mikor közeledett a szeptember, együp 
utaztak haza a közös nagyalföldiúa- 
kóhelyre: Büszkefalvára. /

Bandi és Jancsi egymás mellett 
üldögéltek a pirosbársonyos elsőosz
tályú vasúti fülkében és hangosan 
nevetgélve tréfálkoztak. Majd elbe
szélték egymásnak, hogy azon neve
zetes találkozásig hogyan töltötték az 
időt Bártfán. Ekkor beszélte el a 
Bandi a Jancsinak, hogy miképen 
történt vele az a majdnem halálos 
baleset. Úgy volt tudniillik, hogy a 
Bandi megszökött hazulról egy gum- 
mipuskával, elment az erdőre, ahol 
fenyőrigókra meg más éneklőmada
rakra lövöldözött. Egyszer éppen egy 
fülemilére célzott a gummipuskával, 
a lába alá nem is nézett és amint 
éppen lőni jjcart: zsuppsz ! beleesett 
a hegyszakadékba. Most mindaketten 
nevettek ezen a kalandon, de bezzeg 
nem nevetett a Bandi akkor, mikor 
benne volt! A Jancsi, mikor abba
hagyta a nevetést, a komoly oldalá
ról fogva a dolgot megjegyezte, hogy: 
„Látod Bandi, megbüntetett az Isten, 
mert a fülemilét akartad bántani!“ 
A Bandi is elgondolkozott, azután 
megfogadta, hogy többet olyan szé
pen éneklő hasznos kis madarakat, 
mint a fülemile is, sohasem bánt. — 
Hosszú ideig robogott a vonat, de 
egyszer csak azért hazaérkeztek nya
ralóink.

Nagy volt a többi iskolás gyerekek 
meglepetése, mikor szeptember else
jén a büszke Bandi urfi, meg a sze
gény Mezei Jancsi karonfogva, vidám 
jókedvvel jöttek be az iskolába és 
mindketten sorra kezet fogtak vala
mennyi gyerekkel.

A Bandi urfi — ha lehetséges — 
még nyájasabb volt mindenkihez, 
mint a Jancsi. Mindenkit így szólított 
meg: „Szervusz Kedves Pista vagy 
Kari barátom (vagy ami neve volt az 
illetőnek), de régen nem láttalak, hogy 
vagy ? Végűi pedig, mikor már külön- 
külön mindenkivel kezet fogott, össze
hívta valamennyit maga köré és a 
régebbi hencegés helyett bocsánatot 
kért mindenkitől, akit csak valamikor 
megsértett, vagy megbántott! Lett is 
nagy öröm a gyerekek közt, ezután 
ők is sokkal kedvesebbek voltak 
Bandihoz, mint eddig és tehetségük
höz képest mindig arra törekedtek, 
hogy minél jobban kedveskedjenek 
neki. Ezután pedig a Bandi a tanu
lásban is megváltozott; a Jancsival

/
együtt tanulta a leckét, s ha valamit 
nerruéTrtett meg, a Jancsi mindig meg
magyarázta neki.
'  És mire eljött az év vége a Jancsin 
kívül nem is akadt nála jobb tanuló 
az egész iskolában. Igaz, hogy mióta 
megjöttek Bánfáról, nem is ült ám 
az első helyre, hanem a Jancsit en
gedte oda, másodiknak is csak azért 
maradt meg, mert a Jancsi mellett 
akart ülni az iskolában is. Hisz ő 
volt Isten után egyik legnagyobb jól- 
tevője; nemcsak a biztos elveszéstől 
mentette meg, hanem ennek folytán 
egész élete megváltozott, még pedig 
jobbra változott. Szóval a büszke, 
gőgös, kegyetlen, rossz tanuló Büszke
falvy Bandiból, mindenkihez nyájas, 
jószívű, jó tanuló : szóval igazi előkelő 
urifiú lett.

Eddig tartott elbeszélésünk nemes 
Büszkefalvy Bandiról és a szegény 
Kis Mezei Jancsiról.

A jószívű énekes.
A mit elmondunk, Gayarréval, a 

hires spanyol énekessel történt.
A mikor a művész Barcelonában 

játszott, egy este a piacon két zenélő 
koldusra bukkant, a ki keservesen 
sirt, mert egész nap semmit sem 
keresett.

— Ezek szegény művészek, a 
kiknek rosszul megy a sorsuk — 
szólt az énekes társához. — Isten 
tudja, mennyit szenvedhettek, a mig 
idáig jutottak. Meg vagyok róla győ
ződve, hogy ez a két szerencsétlen 
ember már régen nem lakott jól. 
Szerezzünk nekik egy kis örömet.

— Helyes. Adjunk mindegyiknek 
egy aranyat.

— Várjunk csak. Az az ötletem, 
hogybusásabban gondoskodjunk róluk

— Hogy érti ezt?
— Vegyük át a szerepüket.
— Nem értem.
— Én majd énekelni fogok, öru 

majd gyűjti a rézpénzt, de azt hi
szem, inkább az ezüstpénzt, mert 
úgy vélem, jó bevételünk lesz.

— Csak nem komolyan gondolja ?
— A legkomolyabban. Én nagyon 

is megfontoltam a dolgot. De kezdjük 
el rögtön, mert akkor legalább ha
marosan hazamehet ez a két el
keseredett ember. Biztosra veszem, 
hogy nagy közönségünk lesz, mert 
engem mindenki ismer. És nem is 
lesz egyhamar alkalom rá, hogy en
gem ilyen olcsón hallhassanak éne
kelni, s e mellett jótékonycélra. Ne 
vesztegessük hát az időt.
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Ezzel Gayarré odament a muzsiku
sokhoz, megkérdezte tőlük, mit szok
tak énekelni, azonnal odaállt a cso
dálattól bámészkodó kóbor-énekesek
hez és elkezdett énekelni. Alig éne
kelt néhány hangot, máris nagyon 
sok járókelő megállt és körülvette 
a művészt.

— Nini I Hiszen ez Gayarré ! Való
ban Ő az! — hangzott mindenfelől.

A Gayarré név csodát művelt s 
csakhamar óriási tömeg verődött 
össze. Néhány perc múlva a piacon 
megakadt' a forgalom.

A mikor végigénekelte az éneket, 
társa levette kalapját és udvariasan 
körüljárt almizsnát kérni. Valóságos 
ezüstpénz-eső hullt a kalapjába, de 
estek aranyak is. A tömeg lelkese
dése leírhatatlan volt. Két kalap szi- 
nültig megtelt pénzzel. Ezután a 
két kalap tartalmát odaöntötték a két 
öreg koldus elé. Csak nagynehezen 
jutottak ki a tömegből és ügyet se 
vetve a két koldus hálálkodására és 
a tömeg ovációjára, elsiettek.

— Nos, szólt Gayarré, — meg 
van elégedve a bevétellel ? Még so
hasem énekeltem olyan kedvvel, 
mint ma.

Hány ember értékesíthetné tudását 
szegény, nyomorgó embertársai ja
vára, ha tehetsége mellett volna — 
jószíve is !

Bolondság a biblia!
Egy vallásos est alkalmával az 

épülési szándékkal jövő hívők sorá
ban néhány ismeretlen ember is meg
jelent, kik a lelkész előadását gúnyos 
megjegyzéseikkel folyton zavarták. 
A lelkész nem zavartatta magát. To
vább olvas, épen a bibliáról.

Ej, kiáltott közbe az egyik rend
zavaró — hazugság az, ami abban 
van, én nem hiszek benne.

A lelkész nyugodtan teléje fordul, 
kivesz a zsebéből egy aranyat és így 
szól: ön tehát nem hisz a bibliának; 
de vájjon ismeri-e ? íme, az aranyat 
önnek adom, ha tud idézni belőle öt 
mondatot.

A közbeszóló gúnyos mosolya meg
szűnik, zavartan hallgat.

— Ha két mondatot tud belőle, 
öné az arany.

Ismét csend.
— Ha csak egy gondolatot idéz is 

belőle, öné lesz. Ám a rendzavaró a 
közönség gúnyos kacaja közt némán 
távozik a teremből.

Legtöbb esetben így ismerik a bib
liát annak nagyhangú becsmérlői I

Ki vallja kárát?
Egy istentelen ember lelkipásztorát, 

aki őt jó útra téríteni igyekezett, a kö
vetkező szavakkal utasította vissza: 
Mit nekem az Isten, meg lehetek én 
nélküle is !, A kegyes lelkipásztor így 
felelt: Ne feledje a dolog másik ol
dalát s e ! Isten is el lehet maga nél
kül ; igen könnyen ellehet, csak az 
a kérdés ki vallja kárát, Isten-e, vagy 
maga ?

P ista  cigány.
Megyen Pista cigány 
Búsan a templomba,
Vállait a bűnnek 
Nehéz terhe nyomja.

Megverte az anyját,
Ki őt felnevelte,
E miatt háborog 
Oly nagyon a lelke.

De — gondolá Pista — 
Mindig mondja a pap:
Ki bűnét megvallja. 
Bűnbocsánatot kap!

Szemeit a papra 
Hát merészen veti 
És a szörnyű vétket 
Elsorolja neki.

„Tisztelendő uram !
Háborog a lelkem!
Nagy bűnt követtem e l:
Egy bundát' megvertem!“

A pap boszankodik 
S azután azt mondja:
„Hogy te bundád vered,
Kinek arra gondja ?

Nem vétek az ilyen!
Ha csak ezt csinálod,
Megadja Istened 
Majd a menyországot!“

„Hogy a bundát vertem,
Nem baj, — mond a cigány — 
Csakhogy mikor vertem, 
Benne volt az anyám!“

Szini Péter.

A levegő.
A levegőt is, mint a teimészetnek 

minden titkát, kincsét, hosszas kuta
tások, vizsgálatok révén ismerte meg 
az ember a maga valóságában.

A régiek elemnek tartották, mely 
más testtel szilárd vegyületet alkothat.

Aristotales úgy említi a levegőt a 1

tűzzel, mint könnyű elemeket; azért 
könnyűnek, mert felfelé szállanak, 
holott a víz, a föld lent marad, tehát 
— szerinte — ezek nehéz elemek. 
Apátzai Tsere Jánosnak 1653-ban 
megjelent „Tudománytár-könyv“-ében 
ez olvasható a levegőről: „a levegő 
ég a gégén néha a tüdőkbe, hogy 
az azoknak ereiben lévő vért meg- 
hűvösítve, űzetik, néha pedig azokból 
kormokkal és párákkal együtt vette
tik ki“. Apátzai tehát még csak azt 
tanította, hogy a levegő lehűti a vért. 
Később, a 18. században fedezték 
fel, hogy a levegő nem elem, hanem 
két gáznak, a nitrogénnek s az oxi
génnek keveréke ; hogy az embernek 
éltető közöse a benne levő oxigén, 
mely nélkül nincs emberi élet, nincs 
egészség. Van a levegőben még szén
sav, ammóniák, ózon, baktériumok. 
Por vagy gáz alakban mindazon anya
gokat tartalmazza, melyek a föld fe
lületén vannak. Az élet, az egészség 
szempontjából legfontosabb alkotó 
rész az oxigén vagy éltető levegő. 
Ez a levegőnek Va része. Majdnem 
mindenütt egyenletesen van eloszolva. 
Bányák mélységében, szűk aknákban 
azonban tetemesen kisebb százalék
ban van, úgy hogy ily helyekre nagy 
nyomással juttatnak több oxigént tar
talmazó levegőt.

Tüdőnkbe a levegő légzés utján 
jut. A kilégzett levegőben úgy 5% 
körül van kevesebb oxigén, mint a 
belélegzettben. A tüdőkben a szövet
képző vér és pedig a veres vérsejtek 
veszik fel a levegőből az oxigént; 
elviszik a sejtekhez, a sejtek pedig 
felhasználják a maguk életműködése, 
hivatása közben.

A növényeknek, állatoknak ép úgy 
szükségük van oxigénre, mint az em
bernek. A növények is légzenek. Mi
vel növények is oxigént fogyasztanak, 
nem tanácsos a hálószobákban nagy
mennyiségű növényt, virágot tartani.

A szabad éjjeli levegő — eltekintve 
a hőmérséktől s vízgőz tartalomtól — 
lényegesen nem különbözik a nappali 
szabad levegőtől. Ha tiszta, époly 
egészséges, mint a nappali. Ép ezért 
ahol a kedvezőtlen körülmények miatt 
sokan kénytelenek kis szobában hálni, 
nyitva kell hagyni éjszakára is az 
ablakot. Friss, oxigén dús levegőben 
alvás után ujult erővel, jó étvággyal, 
jó kedéllyel ébredünk; migha teljesen 
zárt szobában, zsúfoltan alusznak, 
megromlik a levegő, felemésztődik az 
oxigén; reggel fejfájással, bágyadtan, 
étvágytalanul, rossz kedéllyel, zsém
besen ébrednek. Nem ártalmas a hi
deg levegő se, ha jó meleg a takaró.
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Kinek aggályai vannak, az lassan 
szoktassa magát hozzá. Mindennap 
jobban és jobban tárja ki hálószobá
jának ablakait.

Gyermekek, asszonyok, öregek, 
betegek, üdülők csak hasznot, egész
séget nyerhetnek ebből az egészségi 
szabályból.

Levegőt, sok levegőt! kiált fel egy 
orvos. A levegő közös, mindenkié. 
Használjátok bőségben, különösen 
akkor, mikor fejlődtök, betegek vagy
tok, dolgoztok. Ilyenkor fokozottabban 
van szükségünk levegőre, oxigénre, 
hogy a bomlási termékek eltávolod
janak s elfáradt sejtek új erőhöz jus
sanak az éltető levegő felvevésével.

A nyitott ablak mellett való alvás
tól az embereket a meghűlés réme 
tartja vissza. Pedig ettől nem kell 
tartani, mert az ágyban nem hül meg 
soha senki, — ha jól be van takarva. 
Rövid idő múlva takaró alatt a test 
hője felmelegíti a levegőt s ez meg
akadályozza a hő veszteségnek azt a 
nagyságát és módját, amely a meg
hűlésnek feltétele : a gyors, nagyfokú 
lehűlést. Nem kell a gyermekeket se 
féltenünk. A gyermek szervezetében 
sokkal erősebb sejtmunka folyik, mint 
a felnőttében, ennélfogva több mele
get is termel, mert — amint tudjuk 
— a test melege a szervezetet alkotó 
sejtek munkájának eredménye. Idegei, 
érzékszervei még nem fejlettek telje
sen, kisebb érzékenységgel bírnak a

hideg iránt, mint a felnőtteké. A hi
deg behatás — mint inger!— fokozza 
a sejtek életműködését s 'az  esetleg 
beállott testi hőveszteséget ezúton 
pótolja az egészséges szervezet, mely 
a környezethez való alkalmazkodó 
képesség bámulatos finomságával van 
felruházva. Az emberi test egy bizo
nyos hőmennyiséget termel. A felvett 
táplálék szervezetünkben — akárcsak 
a szén, fa, a kályhában — elég. A 
szervezetünkben lefolyó, ennek a 
belső égésnek is van — hamuja, sa
lakja, melyet azután a test kiküszö
böl magából. Ilyen hamu a salak, az 
izzadtság, a kilehelt levegőben Mevő 
szénsav stb. A test melegét ez a 
belső égés adja; hpgy azonban ez a 
belső égés lefolyhasson, ahhoz oxigén 
kell, aminthogy oxigén kell ahhoz is, 
hogy a gyertya, petróleum égjen. 
Ha nincs elég levegő; oxigén, nincs 
a testben belső égés, nincs hőterme
lés. Az az ember, ki tiszta, megújuló, 
oxigén dús levegőt szív magába al
vás közben, több meleget fejleszt és 
így kevésbbé hül meg, mint az, ki 
csukott ablaknál alszik, megromlott 
levegővel táplálkozik egész éjjel.

A városi ember halavány, vérsze
gény, ideges, vézna, a lélek is csak 
hálni jár belé; a falusiak duzzadnak 
az egészségtől (általában), piros arc- 
szinük az élet, az egészség rózsája, 
az időjárás viszontagságait jobban 
tűrik.

Mindez pedig azért van így, mert 
a falun élők tisztább levegőt élveznek, 
több oxigént kap szervezetük s ennek 
következtében több hőt is termel, 
mint a levegő nélküli irodákban gör
nyedő, didergő, vékony dandáju vá
rosi lakos.

Azok, akik hosszabb ideig vannak 
a kis szoba romlott levegőjében, ma
guk nem igen érzik meg a levegő 
romlottságát, mert szagló szervüket 
lassan eltompítja, hozzászoktatja s 
kellemetlen érzést a szervezetben nem 
okoz ; ha azonban friss levegőről me
gyünk az éjjeli romlott levegőt tartal
mazó helyiségbe, szagló szervünk 
azonnal kellemetlen érzést közvetít, 
s szívesen távozunk — friss levegőre, 
hol úgy érezzük, fojtó bilincsek, gyil
kos párák hatásától menekültünk meg.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Május 12. vasárnap, Máthé 7, 7.

13. hétfő, II. Mózes 17, 11.
14. kedd, János 16, 23.
15. szerda, János 12, 27—28.
16. csütörtök, Lukács 24, 50.
17. péntek, Lukács 24, 52—53.
18. szombat, Kolossá levél 3, 2—3.
19. vasárnap, János 15, 27.
20. hétfő, János 15, 26.
21. kedd, János 14, 18.
22. szerda, Zsoltár 65, 3. .
23 csütörtök, I. Péter 4, 8.4
24. péntek, Zsoltár 42, 2—3.
25. szombat, Római levél 8, 15.

Az egyház köréből.
Egyházi gyűlés. Az evang. és re

formátus egyház közös bizottsága 
legutóbbi gyűlésén elhatározta, hogy 
felterjesztésben kéri a kormányt hogy 
a prot. egyházak legnagyobb ünnepén, 
nagypénteken, — engedélyezzenek a 
prot. hivatalnokoknak szünnapot. 
Igazán ideje volt azt az intézkedést 
megtenni. Mert mélyen bántó, hogy 
mig a katholikusok különféle Boldog- 
asszony ünnepein szünetel minden 
hivatalos munka, addig egy közös 
keresztyén ünnepen, Nagypéntek 
napján, a prot. hivatalnok nem 
ünnepelhet.

Uj gyülekezetek alakulása. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter legutóbb 
megállapította azokat a feltételeket,

melyek mellett uj gyülekezetek lel- 
készi fizetését kiegészíti. E szerint a 
gyülekezetnek 800 lélekkel kell bírnia.
A gyülekezetnek lakást és legalább 
800 kor-t kell megválasztandó lelké
szének biztosítani. Ennek a szigorú 
feltételnek élét is a mi szegény evang. 
egyháznak érzi legjobban.

Gyászrovat. Koltay Rezső a somor- 
jai gyülekezet fiatal lelkésze, élete 
37.-ik évében, elhunyt. Tífusz ölte 
meg az életerős, buzgó lelkipásztort, 
kit méltán gyászol övéivel együtt 
gyülekezete és evang. egyházunk.

Freitag János a csorvási (Békés
megye) gyülekezet szervezője és első 
lelkésze is elköltözött a minden ha
landók utján. 38 évig munkálkodott 
áldásos eredménnyel az Úrszőllőjében. |

Áldott legyen az elköltözöttek 
emlékezete!

„Evang. Gemeindebote“ : e lap, 
mely immár harmadik éve jelenik 
meg Zágrábban, s horvátországi s 
boszniai testvéreink szócsöve, most 
hogy a királyi biztos, Csuvay, rende
letet adott ki, mely szerint minden 
folyóirat kauciót tartozik letenni, ideig
lenesen beszüntette megjelenését 
kaució (3000 kor.) hiányában.

Lelkészbeiktatás. Szép ünnepély- 
keretében iktatta be április 28-án Sza- 
lay László esperes Dörmer Frigyest, 
lajoskomáromi lelkészt hivatalába. A 
beiktató beszéd után az uj lelkész 
mondta el beköszöntő beszédét, köz
ben felzengett a dalárda, hogy ezzel 
is ünnepélyesebbé tegye a szép em
lékezetes napot. Ünnep végeztével
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közgyűlés, utána bankett volt, melyen 
résztvett a község mindkét felekezeté- 
nek lelkésze, tanítója.

Öt uj tanítói állás. A soproni ev. 
egyház presbitériuma Zergényi Jenő 
dr. elnöklése mellett azt az üdvös 
határozatot hozta, hogy a szeptember
ben kezdődő iskolaévben öt uj elemi 
osztályt állít fel s természetszerűleg 
a tanerők számát is öttel emeli. Az 
újonnan szervezendő állások közül 
négyet nőtanítóval, egyet pedig férfi- 
tanítóval töltenek be.

Roth Henrik magyar evangélikus hittérítő- 
jelölt kiküldetési költségeinek fedezésére foly
tatólag adakoztak: VI. kimutatás volt 876 
K. 84 f. Azóta befolyt: Kasper József leik. 
Ruszt 3 K, soproni ev. líceumi tanulók ifjúsági 
belmissziói egylete 10 K, Bakó János Mihályi 
5 K, Ilauszky Sámuel Budapest 1 K. Tárnok
réti 17-50 (és pedig nőegylet 10 K, Kovács 
József és Kovács Zsigmondné leik. neje, Ta
kács Sándor 2—2 K, B. Gy.-né 1 K, Nagy 
Sándor 0 30 f, özv. Tóth Sándorné 0'20 f,), 
Németh István tanító gyűjtése az iskolások 
között, Gyóró 3.40 K, Keií Béla kántortanitó 
Maldur 4 K, özv. Keilné Seyfried Dorottya 
Svedlér 4 K, Keilné Seyfried Mária Svedlér 
4 K, Nagy Gábor Sopronnémeti 2'50 K, H. 
G. (postabélyeg Sopron) 1 K, Szepesbéla 
Ratzenberger Ferenc lelkész gyűjtése 13 40 K, 
Veszprém offertóriuma 3.74 K, Reichert Hen
rik Köttse 3 K, Póczik J. Köttse 2 K, Hönsch 
Márton Nagyszalók 4 K, Körmöczbánya egy
házközség 2 K. Eddigi főösszeg 960 K. 
38 f. Az adományokért hálás köszönetét mond 

Ágfalva, 1912. május 2.
Scholtz Ödön.

Példás áldozatkészség. A Harang
szó két utolsó számában kimutattuk 
azon összegeket, melyeket Vadosfán, 
Zsebeházán és Mihályiban harangra 
és orgonára eddig összeadtak. Az 
újabb adományok a következők: 

Zsebeházáról: Nagy Pál és családja, Ko- 
vácsics József és neje Takács Karolin 30—30 
K ; Hegedűs János 1 K.

Magyarkeresztúrról: Szabó László és neje, 
Bognár Mihály 50—50 K ; Sziklay Leona 25 
K ; Kovács Sándor és neje, Tóth Ferenc és 
neje 20—20 K ; Szánthó János, Mészáros 
László 15—15 K; Kiss Lajos és neje, Szalay 
Pál, Nagy Kálmán, Szánthó Ferenc, özv. Tóth 
Sándorné, Németh János és neje, Németh Fe
renc, Németh Ferencné, Takács József és neje, 
Kovács Samu és családja, Káldy István, özv. 
Hajnal Károlyné, Németh Imréné 10—10 K; 
Lukáts Mihály né, Tóth János, Káldy Imre, 
Tóth Sándor, Tóth Sándorné, Kersey Karolin, 
Tóth Malvin, Németh Jenő, Tömböly Sámuel, 
Tóth Antalné, Csathó István, Gervein János 
(r. k), Tóth Mihály, Németh József, Tar Ist
ván 5—5 K ; idb. Káldy Mihály, ifj. Káldy 
Mihály, özv. Kovácsics Istvánná, Győrig Mi
hály, Németh Mihály, Káldi József, Sztrokay 
József, Karácsony Sándor, Tálos József 4—4 
K ; Káldy Sándor, Finta János, Varga János, 
Nagy Sándor, Tóth József, Horváth Antal 
3—3 K : özv. Bödecs Mihályné, Pödör Imre, 
Kersey János, Varga György, Varga Lajos, 
Tóth Bálint, Tóth Bálintné, Böröczky Anna, 
Gacs Mihály, Tóth Józsefné, id. Tóth István, 
Major János, Major Ferenc, Illés Ferencné, 
Mészáros Sándor, idb. Major Sándor 2—2 K; 
Gáncs Ferenc, Mészáros János, Tar Pálné, 
Jánosa István, Tar Dezső, Molnár Gyuláné,

Tóth Zsuzsa, Tóth István, Gacs Zsuzsanna, 
Karácsony Ferenc, Móricz Sándor, Németh 
Sándor, Németh Ilona, Németh Lídia, Németh 
Ferenc, Tóth Pál, Kádi László, Böröczky Ist
ván, Garab József, Kovács Antal, Buti Ferenc, 
Mészáros Pálné, Kovács Lászlóné, Tóth Jó
zsef tak., Tóth Ferenc lakó, Kádi Mihály 
napsz., Garab Sándor, Kádi Lajos, özv. Balog 
Lajosné, Kovács Lajos, Horváth János, Stro- 
kai Gábor, Strokai Lajos, Buti Ferencné 1 — 1 
K ; Gacs János 40 fillér; Surányi József 30 
fillér; Tóth Mihályné 20 fillér. Összesen 515 
korona 90 fillér.

Kisfaludról: Németh .István és neje 100 K, 
Pfandl János és családja, nőegylet, Velaucsics 
Mihály és neje (r. k.) 50—50 K, Gacs Pál 
21 K, Király János (Bogyoszló), Király Gisella, 
Ódor István, Németh Krisztina, (Németh László 
leánya,) Pirka Mihály és neje, Balog István 
cserepes, Gacs Ferenc, Major Ferenc és neje, 
ifj Balog Lajos és neje, L. Német József és 
neje, Torma János és neje, Major László, 
Németh László, Erős Ferenc, Balog Antal 
20—20 K ; özv. M. Balog Istvánná és csal., 
Rosta István és neje 15 K ; dr. Tóth Gyula, 
Tóth Margit, Horváth Elek és neje, Király 
Ida, Mühlleitner Károly és neje, Pap Ferenc 
és családja, Király István és neje, Németh 
Mihály őr, Tóth Márton, idb. Király László 
és neje, özv. Varga Józsefné és csal., Balog 
István parti, Balog József, Bakody Imre és 
neje, Balog László 10—10 K; özv. Szakács 
Lajosné és csal., Németh Mihály és neje, Odor 
Zsigmond, Ódor Mihály, Balog János 8 —8 K; 
Kovács Antal és csal. 7 K ; Balog Lajos és 
neje, Pirka Ferencné 6—6 K; Pap Sándor, 
Varga József és csal., Király László és neje, 
ifj. Gömböcz József, Búza István, Király 
Zsigmond, Őri Zsigmond, Király Gyula, 
Szalay László, Gacs Rozi, Gacs György, Pék 
Istvánné, Balog Zsigmondné, Gömböcz József 
őr, Nagy József, Szűcs László, Ódor László, 
Ódor Laura, Ódor Géza, Bödecs József 5—5 
K ; Balog György és neje, Bognár Lajos és 
neje, Balog János észt., Pap Sándor 4 - 4 K; 
Szűcs József és csal., Gömböcz Sándor, 
Pap József, Pap János 3—3-K ; Decsics János, 
Nagy János és csal, Varga István, Zsám- 
boki Károly és neje, Dömötöri Zsigmond, 
Szűcs István, Pap Lajos, Lakos Rónáné, Szűcs 
János, Dömötöri László, Balog József kovács, 
Pirka Jánosné, Zsiray József, Zsiray Mihály, 
Varga Lajos 2—2 K; Király Mihály, Pap Dénes, 
Fülöp József, Német József, Szalay Ferenc, 
Bödecs Ádám, Őri János, Balog Sándor, Király 
László ászt., Király Józsefné, Német József 
ács, Balog József, Kis Péter, Dömötöri János, 
Gács László, Zsiray István, Király József, 
Kő Mihályné, Balog János, Varga Eszter, 
Albertné, Mühleitner Gyula, Nagy Sándor, 
Kis László 1—1 K ; — összesen 941 korona.

Potyondröl: Pócza Ferenc és neje Halász 
Anna 100 K; Nőegylet, Halász István és neje 
Kiss Mária 50—50 K ; Czirák György és 
neje Halász Lidia 24 K ; Rosta Sándor és 
csal., Rosta Ferenc és neje, Kiss István Kiss 
János utódai, Mátis János és neje, Kiss László 
és neje Talabér Sándor és neje, Böröcsky 
Dániel, Halász János és neje, Kiss János és neje 
Halász Eszter 10—10 K; Kovács Gábor és 
neje 7 K., Rosta Bálint és csal. 6 K ; Mátis 
Sándorné, Horváth Józsefné, Böröczky Zsu
zsanna, Rosta Samu és neje, Szalay Zsig
mond és neje, Rosta Gábor és neje, özv. Rosta 
Bálintné, Böröczky József és neje, Bakody 
Ferenc és neje, Takáts Pál és neje 4—4 K ; 
Bakody Lajos és neje Nagy Bálint, Bors János 
és neje, Talabér Lajos és neje 3—3 K ; Rosta 
Géza, Lukácsy Pál, Bors Gábor és neje, Kiss 
Sándor és neje, Böröczky János és neje, Bog
nár Imréné, Molnár Dénes és neje, Potyondy

Antal és neje, Fodor Istvánné és csal., Kiss 
Gábor és neje, Lukácsy Gábor és neje, Rosta 
László és neje, Fülöp Samu és neje, Szalay 
Gábor és csal. 2 - 2  K; Szabó Mihály és neje, 
Rosta Antal, Novák János és neje, özv. Bors 
Pálné és csal., Márczis János és neje, Tom
pos Ferenc és neje, Bors Bálindné, Takács 
János és neje, Bognár Istvánné, özv. Rosta 
Pálné, Horváth Imre és neje 1 — 1 K. össze
sen 444 kor. A harmadik harangra tehát be
folyt eddig 2235 korona, az orgonára pedig 
3876 korona 70 fillér.

Itthonról.

Uj földgáz-forrás. A magyar föld 
kincses mélységeiből nagy gazdasági 
értékek bukkantak megint a napvi
lágra. A fővárostól alig huszonöt kilo
méternyire, az Őrszentmiklós mellett 
elterülő Vicián-telepen a minap föld
gáz tört elő a földből. A földgázt ipari 
munkára értékesítik.

118 éves ember halála. Kislécfalván 
meghalt egy Szofilkánics Mihály nevű 
ember, a ki 1794-ben született. Utolsó 
napjáig teljes testi és lelki frisseség
ben élt, soha beteg nem volt. A ha
lála előtt való napon reggeltől estig 
szőlejében kapált.

Kézre került kivándorlási ügynök. 
Igen veszedelmes embert tett ártal
matlanná a rendőrség Benkő József 
harmincnégy éves, volt lovász, most 
a katholikus háziipar műintézet utazója 
személyében. Kiderült, hogy az utazó 
tulajdonképpen kivándorlási ügynök, 
ki már sok magyart csábított kiván
dorlásra.

Az ország dolgáról.

Az új kormány bemutatkozása.
Lukács miniszterelnök nagy érdeklő
dés mellett mutatkozott be az ország- 
gyűlésnek. Beszédében kijelentette, 
hogy Khuen-Héderváry programmját 
veszi át s hogy a véderőtörvényt 
keresztül akarja vinni. Megígérte 
azonban, hogy a választójogi törvényt 
a lehető demokratikus alapon mi
előbb létrehozza. Mivel az erőszakos 
átalakulásokat veszedelmesnek tartja, 
a választójogi törvénynél is bizonyos 
fokozatosságot tart szükségesnek. A 
miniszterelnök beszédéről csak most 
indul meg a vita. Valószínűleg a 
Justh pártot nem elégíti ki a minisz
terelnök tervezete.

A delegáció (az Ausztriával közös 
ügyek tárgyalására kiküldött ország- 
gyűlési bizottság) is rövid ülést tar
tott Bácsben, melyen a közös ügyekre 
nézve hat hónapi felhatalmazást sza
vazott meg.
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A nagyvilágból.

Bányakatasztrófa. Japán egy nagy 
bányájában robbanás történt, a mely 
283 bányászt megölt.

Tűz. Damaszkusban tűz ütött ki, 
mely a bazárnegyedben okozott nagy 
pusztítást. A nagy Omajada-mecsetet 
és a kormányépületet megmentették. 
Az oltásban az egész katonai hely
őrség részt vett. Az anyagi kár tizen
ötmillió frank. Tizenkét ember életét 
vesztette.

Kilencezer méter magasságban.
Egy német ember repülőgépen föl
szállott és kilencezer méter magas
ságig emelkedett.

Alapítvány a hősöknek. Carnegie 
az amerikai milliárdos négy millió 
lírát tett le az olasz nemzeti bankban 
azzal a rendeltetéssel, hogy a tőke ka
mataiból azoknak adjanak jutalmat, 
a kik emberélet hősies megmentésével 
tüntetik ki magukat.

Pusztító forgószél. Amerikában 
Tenessee oklahomai városban forgó
szél ötven házat elpusztított. Két 
ember életét vesztette. Más oklahomai 
városban is nagy kárt okozott, ugyan
így Koloradó államban is, a hol szá
mos ember életét vesztette.

GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, május hó 9-én.
Búza 22 20, Rozs 20.20, Áróa 20.40, Zab 

20.40. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek. \

Á K V Á K  F E L V É T K L E .
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 

rozsnyói fiú- és leányáfvaházába, a 
f. tanév végén megürülő helyek száma 
szerint, néhány 6 — KJ éves korú fiú- 
és leányárva fog felvétetni. A felvétel
nél a tiszai egyházkerületből való 
árváké az elsőséi)y

Az árvák felvétele iránt benyújtandó 
kérvények legkésőbb f. évi május hó 
31-éig küldendők Rozsnyóra, az árva
házi bizottság egyh. elnökéhez^: Ter- 
ray Gyula főesperes lelkész, udv. 
tanácsoshoz.

A kérvényhez melléklendők:
a) a szülők vallását, polg. állását, 

elhalálozását és a hátrahagyott árvák 
számát igazoló anyakönyvi kivonatok;

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

c) szegénységi bizonyítvány, meíy 
a lelkész által is hitelesítendő.

d) iskolai bizonyítvány azok részé
ről, akik már iskolások voltak;

e) orvosi bizonyítvány arról, hogy

a felvételt kérő árva teljesen ép, 
egészséges és hogy himlő ellen be 
van oltva;

f) szülői vagy gyámi nyilatkozat 
arról, hogy míg az esetleg felveendő 
gyermek az árvaház kötelékében ma
rad, a felette való rendelkezési jogról 
az árvaház elöljárósága javára lemond.

A kérvény és mellékletei bélyeg
mentesek.

Bővebb tájékozást bárkinek, bár
hova és bármikor szívesen a d :

E g y e d  I)úvidi árvaatya.

Sza l óky  Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

I
I
$
I
I
I
II Homokkő-, márvány-, grá- 

|  nit-, syenit sírköraktara. *
$ Kataszteri földm éréshez $ 
|  szükséges köveket rak- $ 
$ táron tartok. |
|  Épületm unkát és minden- |  
I  nem ű javítást elfogadok.
»««» <»» ■*>» w t <*i* ) IM é

G É P G Y Á R
s z o m b a t h e l y !

Alapíttatott 1886. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o i a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma i o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Bepedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsoltvasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 

. szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A PI B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési ára egész érre kSzretlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű meg- 

keresések a szerkesztőség1 elmére Körmendre (Vasvérmegye) küldendők. Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

TARTALOM: Sántha Károly: Pünkösdkor (versX — Kapi Béla: Pünkösdi csuda. — Csite Károly: Persely-pénz — Payr Sándor : Péczeli 
József a meseíró. — Péczeli József : A szarvas és borjai (vers). — Dr. Kovácsics Sándor : A levegő. — Vitális Gyula : Fohász (vers). — 

Arab legenda. — A rágalmazás — Magyar Gazda — Ország-Világ. — Persely. — Luther-Társaság.

P ünkösdkor.
Is ten n ek  L elke, a k i  e  v ilá g o t  
U jjá te re m té d  e s z ó v a l :  „ L e g y e n ! “

J ö v e l  m ih o zzá n k  s  té r j  be óh te  á ld o tt  
P ü n k ö sd i vendég, e n a g y  ü n n e p e n ! 

j E rő, B ö lcsessé g  s  J ó s á g  a  neved,
| U ra lk o d ó i m i le ike in k  fe le tt.
i A z  Isten  tég e d  k ib o c sá tv a  rán k ,

K iá l t ju k :  A b b a !  S zere lm es A ty á n k !

Is ten n ek  Lelke, a k i  a z  Ig é v e l  
É le t v ilá g a  le tté l m inekünk,
S  a p d s to lo k n a k  lá n g o ló  hitével,
M eg te lve  Véled, m en n ye t n y e rh e tü n k :
Ú t  és ig a z s á g  s  É le t a  neved,
Ó h  a d d  k ö v e tn ü n k  s z é p  ösvén yedet,

'  É s  b o ld o g ító  le s z  h itü n k  d i ja :
K r is z tu s  a z  é lő  Is ten n ek  F ia !

Is ten n ek  Lelke, a k i  a  h ívekn ek  
É des, s z e l íd  V ig a sz ta ló ja  v a g y , —
K i  e n yh ü lés t a d s z  a  se b h e d t s z iv e k n e k :
Ó h jö j j ,  a z  é le t terhe s  g y á s z a  n a g y ! 
V igasz, B é k e ssé g  s  Ö rö m  a  neved,
K ö n n y itsd , h a  nem  b írn á m , k e re sz te m e t!  
S ze n te lj  m eg, á ld j  m e g  s  m in d v é g ig  seg íts , 
V ezérelj i t t  s  a  m en n yben  id v e z l t s !

S Á N T H A  K Á R O L Y .

Pünkösdi csuda.
Csudálatos történet az, mit pün

kösd ünnepe állít szemünk elé. Lel
kűkben didergő, reszkető tanítványok 
ajtó bezárolva várnak és imádkoznak. 
És amint leszáll a Szentlélek és be
tölti lelkűket: felpattantják az ajtó
zárat, kimennek a zsidó ünnepet ülő 
tömeg közé, hogy apostolokká erő
södve hirdessék a megfeszített és 
feltámadott Krisztusról szóló tudo
mányt. Óriási változás! Előbb még 
félénk emberek, most bátorlelkü hő
sök. Előbb még tévelyeg lelkűk és 
nem érti a Krisztus elmenetelét, sem 
Ígéretének áldását, most megerősö
dik hitük, világossá lesz előttük a 
Krisztus beszéde. Előbb bizonytalan, 
habozó lélekkel tekintenek maguk 
elé, most tudják, hogy mit akarnak, 
ismerik kötelességüket, hivatásukat. 
Prédikálnak, vallást tesznek, életüket 
kockáztatják. És csuda kíséri mun
kájukat : megkeresztelkedtek mintegy 
háromezerén.

Ez a Szentlélek csudája. A gyönge 
tanítványokat apostolokká a Szent
lélek tette. Szavuknak az adott erőt, 
munkájuknak áldást. Azt az első

gyülekezetei is ez az isteni erő „hívta, 
gyűjtötte, meg világosította.“

De az apostoloknak is volt részük 
a pünkösdi csudában. Eqy akarattal 
voltak együtt. És mindenkor a temp
lomban voltak, dicsérvén és áldván az 
Istent. (Lukács 24., 53.) Ez volt az 
ő együttmunkálódásuk. Saját akara
tukat alárendelték az Isten akaratának. 
Az az „egy akarat“, melyről szó van, 
az Isten akaratának visszasugárzása 
volt. Ezzel töltötték meg lelkűket. 
Minden gondolatot, érzést egyesítettek 
abban, hogy nekik várniók kell a 
szentlelket. Csak azt várták és imád
kozva, Istent dicsérve, várták.

A pünkösdi csudára ma is szük
ségünk van. Erőt, irányítást megszen
telést Isten kegyelméből kapunk. A 
szentségekkel „hív, gyűjt, megvilá- 
gosit és a Jézus Krisztusban, az egy 
igaz hitben megtart.“

De szükséges, hogy kövessük az 
apostolok példáját. Egy akarattal 
legyünk együtt. De ez az akaratkö
zösség ne irányuljon sohasem a 
rosszra, ne adjon soha engedményt 
önző vágyaknak, testi kívánságoknak, 
hanem egész akaraterőnket egyesítsük 
az Isten akaratában. Nekünk is mun-
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kálkodnunk kell, hogy a Szentlélek 
eljöjjön, imádkozással, Isten dicsőítés
sel kell azt várnunk.

Arról ne felejtkezzünk azonban el. 
hogy minden nemes, nagy dolgot 
csak eqy akarattal lehet megvalósítani. 
Az egész akaratunkat egy célban kell 
egyesíteni és ha többek közremű
ködése szükséges annak megvalósí
tásához, akkor mindannyiunk akaratát 
abban kell egyesíteni. De mit látunk ! 
Nézzünk szét a nemzetek egyházak, 
gyülekezetek, községek életében. A 
legtöbb áldásos tervnek nem- e a szét
húzás szegi szárnyát ? Féltékeny kedés 
viszálykodás veri rabságba az embere
ket. Nem a terv jóságát, nem áldásos 
voltát nézik, hanem hogy nekik hasz
not vagy kárt jelent-e, sőt sokszor 
az is döntő, hogy kicsoda vetette fel 
az eszmét. Sok jó dolog lelte halálát 
a széthúzó akaratban. Sok nemes 
eszmét elsiratott már a közönyösség, 
az önző nembánomság.

Gondoljuk mindezt jól át s pünkösd 
ünnepén kérjük a Szentlélek segítsé
gét arra is, hogy tudjunk önzetlenül 
egy akaratra jönni azokkal, kik a 
közj aváért erőt, időt áldozni nem 
vonakodnak. Ne dobáljuk egymást a 
kövekkel, hanem hordjuk azt egybe 
a közboldogság várfalainak építésére 1

Persely-pénz.
Irta: Csite Károly.

Borcsa asszony rendbe hozta az 
udvart, konyhát; megetette a házi
állatokat, szóval mindent rendbe tett 
a háznál, mégis az ágyban találta 
akkor is az emberét. Most már eré
lyesebb hangon figyelmeztette a 
lustálkodót a felkelésre:

— Hallotta kend 1 vagy süket fülek
nek beszélek 1 ? Kibújjon ám már az 
ágyból, mert seprüt fogok 1 A mai 
istenáldotta, szent vasárnapot nem 
henyéli itthon. Megy az Isten házába. 
Imádkozzék, elég teher nyomja a 
lelkét.

— Beteg vagyok 1 — morogta las
san a gazda.

— Ha beteg, annál inkább szük
sége van arra, hogy Istenhez fordul
jon segedelemért.

— Fáj a lábam, nem tudok menni 1
— Dejszen a korcsmába még teg

nap is el tudott menni. S ha oda 
küldeném, még ha igazán fájna a 
lába, akkor is letagadná ; futva menne 
az ördögök tanyájára. . .  Kivele az 
ágyból, vén templomkerülő, nem 
tűröm tovább egy minutáig sem I

Kancsi Jankó kénytelen-kelletlen

felkelt. De oly sokáig piszmógott az 
öltözéssel, hogy Borcsa asszony kény
telen volt segédkezni neki. Amikor 
pedig belerázta az ünneplő kabátba 
is, kitolta az ajtón: *•

— Menjen már, mert még elkésik. 
Én pedig a délutáni könyörgésre me
gyek el. Ihol van ni ez a két filléres, 
aztán el ne felejtse a perselybe bele
tenni.

Tódult már a hívőkéiserege az Úr 
hajlékába, mire odaért Kancsi Jankó. 
Ép akkor állt meg egy parádés hintó 
is a templom előtt.

-— Nini! — suttogtak az atyafiak, 
— a báró urék is eljö tek, pedig 
messze, ide a második falu >ari*laknak.

Kancsi Jankó az egész istentiszte
let alatt csak a báró urat bámulta. 
Annak közelébe telepedett le. Nem 
figyelt semmire, nem is imádkozott. 
Tudja a Mindenható, hol járt annak 
az eltévelyedett esze ? S az Ámen 
végeztével kétségbeesetten rontott be 
a paphoz:

— Jaj, jaj. tisztelendő uram ! Vé
gem van I Zsebemben volt egy ara
nyom a filléresek közt s véletlenség- 
ből azt csuztattam a perselybe I

— Ne busitson az, fiam, könnyen 
segíthetünk a bajon; — vigasztalta 
a lelkész s a perselyt felbontotta, meg 
is találta a tiz koronás aranyat a fil
léresek közt. Átadta Kancsinak, aki 
ott hagyott helyette egy darab két 
fillérest s boldogan köszöntött el.

Már azon hét szombatján nagy 
alázatossággal s némi megtörtséggel 
állított be ismét a paphoz.

— Visszahoztam, tisztelendő uram, 
azt az aranyat. Azt gondoltam, ha 
már a perselybe került, akkor : legyen 
a templomé. Isten is úgy akarta.

Szomorúan távozott. Látszott, hogy 
valami baja van. S egy hét múlva 
pedig Borcsa asszony köszöntött be 
a paphoz, ó  is tiz koronát hozott az 
Úr oltárára. Súlyos beteg az embere, 
legyen szíves a tisztelendő úr, mond
jon egy imát a felgyógyulásáért.

Kancsi Jankó még sem gyógyult. 
Valami láthatatlan kór sorvasztotta. 
Az orvos sem tudta, mi a baja ? Hi
ába irta számára az újabbnál újabb, 
drága recepteket. Igaz, hogy Kancsi 
egyiket sem vette be. Úgy az őszön 
aztán annyira odáig volt, hogy elküldte 
Borcsa asszonyt a tiszteletes űrért, 
mert gyónni akar!

A lelkész azonnal hozzá sietett. 
Alig ismert a betegre, úgy el volt 
száradva.

— Mi bajod van, fiam ? I
Reszkető ajakkal szólalt meg Kancsi

s mély üregébe húzódott szeméből 
folyt a könny:

— Tisztelendő uram, nagy az én 
bajom I Lelkemen rágódik egy kínzó 
kór: egy elkövetett nagy bűnnek a 
tudata. Megloptam az Isten házát 1 
Azt az aranyat, melyet elkértem a 
perselyből, nem én tettem bele, ha
nem egy nagyúr. Megláttam, mikor 
az beleeresztette. Akkor támadt az a 
bűnös gondolatom. Ez öldösi telke
met s ez sorvasztja testemet 1 . . . 
Tisztelendő jó uram, van-e ezen nagy 
bűnömre bocsánat ? Megbocsát-e ne
kem ezért az Isten ?

— Meg, testvérem, meg! Az Isten 
irgalmassága véghetetlen. S jobban 
örül az Úr egy megtért bűnösnek, 
mint száz igaznak, kik sohasem vét- 
kezének. Mondd utánam, amit mon
dandó vagyok: Irgalomnak Atyja 1 
Mindenható kegyelmes Istenem I Sú
lyos bűneim tudatában megalázva 
hozzád fordulok kegyelemért én gyarló 
gyermeked, könyörülj rajtam 1.. .

Kancsi Jankó szívét valami csodás 
földöntúli érzés tölté be, mely köze
lebb vivé az Ég felé, oda, hol az 
üdvösség lakozik. ..

Pár nap múlva meggyógyult, s úgy 
élt aztán, mint minden becsületes, 
istenfélő embernek kötelessége élni.

Péczeli József, a m eseíró.
Protestáns egyházunknak több je

les meseírója van. Péczelin kívül itt 
csak Heltai Gáspár, Fáy András,. 
Greguss Ágo§ton és Albert József 
neveire hivatkozunk.

Nagy kár, hogy Péczelinek, e sok 
tekintetben kiváló Írónknak meséit 
magyar népünk ma már nem igen 
ismeri, pedig sokat tanulhatna belőle. 
Takáts Sándor, jeles történetíró mint
egy húsz évvel ezelőtt új kiadásban 
bocsátotta közre, de már ez is el
fogyott, a könyvárusoknál nem kap
ható.

Péczeli József komáromi reformá
tus lelkész volt a XVIII. század vé
gén. Fiatalon halt meg 1792 ben. 
Velünk evangélikusokkal a legjobb 
testvéri és baráti viszonyban élt. 
Híres folyóiratát, a Mindenes Gyűj
teményt, mely akkor még első fecske 
volt, együtt szerkesztette Perlaky 
Dáviddal, a komáromi evang. lelkész
szel. Kis János püspökünk is a leg
nagyobb hálával és szeretettel emlé
kezik róla. Péczeli volt az, aki már 
mint hírneves íróember soproni diák
jainkat a Magyar Társaság alapítására
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meleghangú levelekben hathatósan 
buzdította.*

Kis János utóbb mint végzett diák 
. tapasztalat- és segélygyűjtő kőrútjá

ban 1790-ben személyesen is felke
reste Péczelit Komáromban s ekkori 

» látogatását a következő szavakkal 
örökítette meg Emlékezéseiben: 

.Fejérvárról Palotán keresztül Vesz
prémbe menénk s onnét ismét vissza- 

- felé csavarulván s néhány bakonyi 
* helységeket megjárván Komáromba 

sieténk, hol új örömöket reménylet
tünk találni. Reményünk a legnagyobb 
mértékben teljesíttetett az akkori egyik 
református prédikátor Péczeli József 
által, ki minden tekintetben a leg
buzgóbb magyar írók közé tartozott. 
Forróbban, mint ő, alig szerette va- 

, laki a magyar literatúrát. S minthogy 
a leggyengébb igyekezetei is, mely 
ennek javára célozott, igen kedvelte 
s atyai indulattal ápolta s már hozzá 
Írott leveleinkből ehhez vonzó haj
landóságunkat ismerte: azért haza
fiúi kötelességének tartotta bennünket 
mennél hathatósabban serkenteni s 
hasznos intéseket adni.

„Intéseit a legszeretetreméltóbb 
nyájassággal is fűszerezte s derék 
feleségével együtt úgy bántak velünk, 
mintha házi cselédjei (családja) közé 
tartoznánk. Ebédnél egyik tál igen 

I jól készült s jóízű mácsik lévén, al
kalmat ada néki arra a megjegyzésre, 
hogy a magyarok, mikor valamely 
vendéget szívesen látnak, túrós má- 
csikkal szoktak neki szolgálni. Szere- 
tetének s jóságának emlékezete soha
sem enyészik el lelkemből.“

Péczeli, kiről Kis János ily mele
gen emlékezik, 42 évre terjedő rövid 
pályafutása alatt is igen értékes mű
veket irt. Pap létére a színészet nagy 
nemzeti hivatását.is felismerte s több 
színművet fordított franciából. Meg
írta II. József életrajzát. Jeles egyházi 
beszédeket s egyéb hittudományi 
műveket is irt. S ezeken kívül külö
nösen mint kiváló meseiró tűnt ki.

Minket ezek a mesék azért érde
kelnek, mert minden sorukból kiérzik 
a népét jól ismerő s a hazáját s egy
házát torrón szerető protestáns lelki- 
pásztornak szívedobbanása. Több 
meséjének tárgyát egyenesen az ek
lézsia életéből merítette. így ír ő töb
bek között a papmarasztás régi szo
kásáról, a lelkésznek híveihez való 
viszonyáról, a pap rest szolgájáról, 
a halotti torok Ízléstelen és káros 
szokásáról, az Isten bölcs végezésén 
való megnyugvásról, az okosan és 

. istenfélelemmel kötendő házasságról,

a magyar haza és magyar nyelv 
szeretetéről stb.

S mindezt szellemesen, humorosan, 
jóizű tréfával teszi, csak ritkán élesebb 
gúnnyal, mikor nagyobb hibákról van 
szó. Az állatok természetét igen ügye
sen és elmésen állítja párhuzamba az 
emberek szokásával és jellemével. 
Előadása élénk, szemléltető. Nyelve 
egy kissé már régies, nem csak ódon- 
zamatú, hanem néhol érdes is. Nem 
csuda, hiszen több mint 120 évvel 
ezelőtt irta a meséit. De igy is min
denkor szép és jó magyarsággal szól. 
Elvezettel olvashatjuk ma is.

Péczelit már a saját kora is nagyra- 
becsülte. A nádorral, Kaunitz herceg
gel, Teleky József gróffal és sok más 
kitűnőséggel levelezett. Mint a vallási 
türelem és testvéri szeretet apostolát 
a más vallásuak is megbecsülték. Jel
lemző erre nézve, hogy leányának 
temetésén ott voltak az összes róm. 
katolikus céhek zászlóikkal. Fia pedig, 
a hasonnevű debreceni tanár, nem 
csak az akadémiának és a református 
iskoláknak, hanem Késmárknak, Po
zsonynak és Sopronnak is hagyott 
alapítványt.

Meséiből időnként bemutatunk né
hányat. Az itt következő, mely a ha
lotti torok helytelen szokásáról szól, 
komolyabb hangú, de lesznek köztük 
vidámabbak is.

Payr Sándor.

A sza rv a s é s  borjai.
Egy fiatal szarvas december havában 

Betegen fetrengett hideg barlangjában,
Hol anyai szívét főként ez szaggatta,
Hogy kettős borjait nem ápolgathatta,
Kik csak téjhez szokván, még füvet nem téptek, 
S gyengeségük miatt botorkázva léptek. 
Zsíros őszi fűvel rakva volt a tanya,
Melyet télre gyűjtött ez a gondos anya.
Ott evett előttük, hogy ha elszoknának 
A tájtól s erősebb életre kapnának 
Addig is, míg a föld megnyitván kebelét, 
Önként kitálalja a vadak ételét.

Betegsége hire elment mindenfelé,
S másnap a barlangot a néző bételé 
A látogatóknak unta várni végét,
Kérdik : hogy van ? s miként érzi egészségét ? 
Innen egyenesen mennek a szénára,
Melyet zsugorgatott borjai számára.
Ekként látogatják sínylődő társokat,
Hogy minden nap nála megtömték hasokat.

A szarvasnak végre történék halála,
S a sok szomorú fél helyet sem talála. 
Csakhamar holt testét egy lyukba béteszik, 
Azután a sarjut egy szálig megeszik.

Más nap virradóra, hogy megürült hasok, 
A jászolra mentek az árva szarvasok;
De fájdalmuk után mily nagy lett félelmük, 
Látván, hogy nincs többé egy szálnyi élelmük 1 
Az éhség foga közt még két nap gyötrődtek, 
Azután mindketten éhen megdöglöttek.

Ez a rövid mese céloz az olyakra,
A kik futva mennek a toros házakra 
S bényelik az árvák végső falatjokat 
Az nap, melyen sírba zárták bé atyjokat; 
Kik a házban, melyre az Úr mért siralmat, 
Mintegy őt boszantván ütnek lakodalmat.
A hét árvák anyját itatják erővel,
Még a megholtért is isznak bolond fővel.

Megunt hitves társát vígan temethette,
A ki legelőször a tort elkezdette.

Péczeli József.

A levegő.
Irta : Dr. Kovácsics Sándor járásorvos.

II.
A levegőnek 2/b része nitrogén, 

mely olyanképen hígítja s teszi cél
jára alkalmassá az oxigént, mint az 
orvos által rendelt víz a hatóanya
got. Ezenkívül azonban még más 
szerepe is van a természet háztartá
sában, hisz az állati szövetekben 
tőszerepe van s légzéskor a vér is 
vesz magába belőle.

A tiszta levegőnek meg van az az 
értékes tulajdonsága, hogy benne a 
betegséget .okozó bacillusok elpusz
tulnak vagyis desinficiáló hatása van. 
Vidéken, falun a fertőző betegségek 
nem terjednek el oly mértékben, mint 
a tömött városokban. A tengermelléki 
vagy hegyi tiszta levegő keresett 
gyógyító ír a betegek, pihenni vágyók 
részére. Ezt a hatást e helyek nem
csak dús oxigéntartalmuknak köszön
hetik, hanem annak is, hogy nagyon 
kevés port tartalmaz levegőjük. Minél 
kevesebb a porrészecske a levegőben, 
annál kevesebb benne a bacillus is, 
melyek többnyire a finom „nappor “- 
hoz tapodva találhatók. Sok beteg
séget, melyet hajdan a hideg lég
áramlatnak tulajdonítottak — a lég
kör pora s az ezekhez tapadt csirák, 
mikróbák okoznak. Már néhány ezer 
évvel ezelőtt állította Demokritos, 
hogy az epidémiákat a levegőből le
hulló por okozza; s íme, e sejtésnek 
csakugyan volt, van magja.

Nem jól szellőzött szobák, műhelyek 
1 köbcentiméter levegőjében 10, 20, 
30 milligramm port találtak; míg az 
óceánok fölött, magas hegyek leve
gőjében alig tudtak port, baktériumot 
kimutatni.

Tavasszal és ősszel legtöbb fertőző 
anyagot tartalmaz a levegő, mert a 
téli hideg s a nyári forró meleg ellen
ségei ezeknek az egysejtű lényeknek, 
míg a nedvesség s az enyhe meleg 
nyújtotta kedvező körülmények között 
vígan élnek, szaporodnak.

A levegő pora utján terjed hazánk 
egyik legelterjedtebb fertőző betegsége, 
a tüdővész. Egy gramm utcai por
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bán 2.400,000 mikrobát is kimutattak. 
Csoda-e, ha ily számos fertőző csira 
legyőzi az emberi testet ? Ha a tüdő
betegek nem fertőznék meg folyton 
a levegőt azzal, hogy köpködnek 
uton-utfélen, hanem köpetjüket bacil- 
lusölő folyadékba ürítenék, vagy zseb
kendőbe, melyet azután kifőzetnek, 
a tüdővész kipusztulna magától, mint 
ahogy elpusztul az az ellenséges se
reg, akinek élelmiszerét útjában el
égetik, elpusztítják.

A tüdővész elleni védekezésben a 
zsebkendő fegyver; hogy e fegyver 
érvényesülhessen, arra nevelni kell 
az embereket már az iskolában, meg
tanítván őket a tisztaság szerze
tére, ápolására.

A levegőnek idegen, ártalmas anya
gai között egyike a legfontosabbnak 
s legveszélyesebbnek a szénsav. 1000 
térrészben 0'2—0 3  rész foglaltatik. 
Levegőbe a szénsav a rothadásból, 
égésből, az ember, az állat kilégzésé
ből jut. Felnőtt ember 24 óra alatt 
500—600 liter szénsavat választ ki. 
Az ütőeres vérben tehát ,a belégzett 
levegőben levő oxigéntől felfrissült 
vérben 27—45%, a vivőerekben, 
mely bomlási termékekkel telítve van, 
45—52% szénsav van.

A föld felületen több a szénsav, 
mint a magasabb régióban. A talaj 
belsejében levő szerves anyag állandó 
bomlásnak van kitéve. E bomlási fo
lyamat felhasználja az oxigént s ter
mel szénsavat, mely a talajléggel a 
föld felszínére tör. A szabad levegő 
szénsav tartalmát a föld felületén le
folyó bomlási, korhadási, rothadási 
folyamat szabályozzva. A füsttel is 
nagymennyiségű jut a légkörbe, külö
nösen városokban, hol a sűrű gyár
kémények szüntelenül eregetik a sok 
szénsavat tartalmazó kormos égési 
terményt.

őszkor több a levegő szénsava, 
mert melegebb a föld, nagyobb benne 
a rothadás.

Földes szobákba a talaj levegője 
beáramlik. A benne levő szénsav 
rontja a levegőt. Az ilyen szobák már 
ez okból is egészségtelenek. Kilehet 
mutatni, hogy amikor a talaj felületén 
szaporodik a szénsav, akkor a földes 
szobákba is nagyobb mennyiségű 
szénsav jut.

Oly helyeken, szobákban, hol az 
emberek hosszabb ideig tartózkodnak 
1000 rész levegőre 1 rész szénsavnál 
több ne essék, mert erős fejfájást, 
szédülést, ájulást, sőt vérmérgezést 
okoz. Ha 2,8°/o szénsavat tartalmaz, 
a gyertya is elalszik. 1000 méterre a

városok felett már szénsav és por
mentes a levegő.

A levegő tisztaságának, szénsav és 
pormentességének nagy befolyása van 
a lakosok egészségére. Ily helyeken 
kisebb a betegségek száma, kevesebb 
a halálozás, több az energia, s vég
eredményben nagyobb a jólét, több 
az életöröm, a boldogság, amely után 
törekszünk, futunk nem ritkán hamis 
utakon. Napi szokásaink között igen 
sok van, melyek egészségtelenek, me
lyek a betegség csiráit behozzák laká
sunkba. Cipőt, csizmát — mielőtt 
szobánkba lépünk — csak félig med
dig tisztogatjuk meg. Az utcai porral, 
sárral sok mikrobát viszünk lakásunk
ba, melyek a szőnyegről, padlóról 
a levegőbe, innét tüdőnkbe kerülnek. 
Poros a ruhánk, belekeféljük szobánk 
levegőjébe. Szobát tisztogatni szárazon 
sohase szabad, mert felverjük a port. 
Nedvesített seprő, ruha legyen a tisz
titó eszköz. Hogy a tiszta, pormentes 
levegőnek mily gyógyító ereje van, 
azt bizonyítják a magasfekvésű klima
tikus helyek, hol p. o. a tüdőbetegek 
minden gyógyszer nélkül javulnak, 
gyógyulnak vagy enyhülésre találnak.

Hogy a levegőpor ártalmait elkerül
jük, szellőztessük gyakran, állandóan 
a lakószobákat. Nedvesen tisztogat- 
tassunk. Akiknek fokozottabban kell a 
levegő tisztaságára ügyelniök, azok 
dobjanak ki a szobából minden por
fogó szőnyeget, függönyt.

A keresztyén vallásnak is egyik 
sarkalatos lényege a lelki tisztaság 
mellett a testi tisztaság megőrzése. 
Az iszlám vallás egyenesen elrendeli 
a szobák szellőztetését, a függönyök, 
szőnyegek elhagyását, a falak, padló 
gyakori mosását. Mindezek megtevése 
bizony felér egy imádsággal. A szellőz
tetés fontos voltát az egészség meg
őrzése szempontjából csak az tudja 
igazán megérteni és méltányolni s az 
érzi egész testében, ki zárt helyen 
dolgozik, tartózkodik majdnem egész 
nap.

Fohász.
Jövel Szent Lélek, 
Te égi ihlet! 
Éleszd közöttünk 
Az igaz hitet.

Jövel Szent Lélek: 
Szívünk tisztuljon, 
Kegyes érzéssel 
Jóra buzduljon.

Jövel Szent Lélek,
Nálunk légy üdvöz! 
Vezesd lelkünket 
Az égi üdvhöz I

Vitális Gyula.

Arab legenda.
Isten, a világ ura egy alkalommal 

összehívta angyalait, kik szerte a 
földön munkálkodtak, hogy megtudja 
mennyire ismerik s szeretik egymást.

A hívásra megjelentek az összes 
angyalok, kicsinyek és nagyok. Igen 
jól érezték magukat; beszélgettek, 
nevetgéltek, elmondták egymásnak 
élményeiket.

A víg társaságban csak két angyal 
volt, kik nem ismerték egymást. Az 
Úr oda lép hozzájuk. Mi a te neved ? 
kérdezte az egyiktől. Jótékonyság; 
felelte. És a te neved ? Háladatosság. 
A két angyal csodálkozva néz egy
másra. A mióta a világ fennáll, most 
találkoztak először.

Testvérem, e messze keleti mesé
ből nem hangzik feléd is egy kis 
szemrehányás ?

A rágalm azás.
Egy kiváló férfi erre vonatkozólag 

a következő tanácsot adta: Mielőtt 
embertársadról valami rosszat monda
nál, vizsgáld meg, hogy igaz-e az, 
illik-e tovább adnod, és szükséges-e 
tovább adnod ?

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot.
Május 26. vasárnap, Apóst, cselek. 19, 1—2. 

,  27. hétfő, Ezekiel 36, 26—27.
„ 28. kedd, Ephezusi lev. 1, 3.
„ 29. szerda, Ezsajás 57, 15.
„ 30. csütörtök, I. Timotheus 2, 4.
„ 31. péntek, Apóst, csel 2, 37.

Június 1. szombat, Máthé 28, 20.
,  2. vasárnap, Galat, 5, 22.
„ 3. hétfő, Galat. 5.
„ 4. kedd, Ephezusi lev. 6, 12.
„ 5. szerda, Zsoltár 36, 6.
„ 6. csütörtök, I. Mózes 32, 37.
» 7. péntek, János 3, 1.
,  8. szombat, I. Péter 4, 10.
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Birtokunk jövedelmének em elé
séről.

Egy előkelő magyar napilapban 
olvastuk ezt a tartalmas gazdasági 
cikket, mit tanulságos voltánál fogva 
örömmel ismertetünk meg olvasó- 
közönségünkkel.

I.

A mezőgazdaság jövedelmezőségé
nek alapja a növénytermesztés. Ha 
a mezőgazdaságunk jövedelmezőségét 
fokozni akarjuk, elsőrendű feladatunk 
a termés fokozása lesz és pedig 
mennyisége és minősége tekintetében.

Két kalászt termeszteni ott, ahol 
eddig csak egy nőtt, annyit jelent, 
mint földterü'etünket megkétszerezni: 
földünk értékét kétszeresre emelni,, 
s így ez az egyedüli és helyes ut 
gazdasági boldogulásunk kivívására. 
Ezeknek az eszközeit kívánom ez 
alkalommal fejtegetni.

1. Sorjába véve a dolgot, elsőnek 
jelentem ki a jó vetőmag beszerzését. 
Régi mondás: „ki ocsut vet, ocsut 
arat“, mégis sok helyen azt gondol
ják, vetésre a silányabb is jó, pedig 
nem úgy van. A teltebb, fejlettebb, 
egészséges magból erőteljesebb csira
növény fejlődik, az több gyökeret, 
jobban fejlesztett leveleket készíthet, 
mint minő a silányabb, mondjuk szo
rult szemű búzából képződhetik s ez 
nem képes olyan jól táplálkozni, mint 
az erősebb növény és ez silányabb 
termést is fog szolgáltatni; míg az 
erőteljesebben fejlődött növénytől dú- 
sabb kalászt, jobban fejlődött magvat 
s így értékesebb árut remélhetünk; 
sok burgonyát ismerünk, amelynek 
keményítőtartalma nem több 12 szá
zaléknál, de van olyan burgonya is, 
amelyiknek keményítőtartalma a 24 
százalékot is eléri, sőt felül is múlja. 
Egyszeri kiadást okoz ilyen dúsabb 
keményítőtartalmu vetőgumóról gon
doskodni és így értékesebb anyagot 
állítani elő ugyanazon költséggel és 
fáradtsággal; ami különösen akkor 
válik érezhetővé, ha a burgonyából 
szeszt főzünk, mert a második bur
gonyaféléből — miután a keményítő 
az, amely a gyárban szesszé alakul

által — ugyanannyi burgonyából ép
pen kétszerannyi szeszt állíthatunk 
elő s így földünk jövedelme jelenté
kenyen emelkedik. A mag változta
tásánál azonban nagyon óvatosak 
legyünk. Mindenesetre létesítsünk la
kásunk közelében megfelelő kísérleti 
teret és a gyakran túlságosan nagy 
hangon hirdetett magvakat, gumókat 
először kicsinyben, mondjuk fél- vagy 
negyedholdas parcellákon termesszük 
s ha a kísérlet bevált, csak akkor 
menjünk által a nagyban való terme
lésre, mert különben bizony könnyen 
kárát valljuk.

2. A mély és gondos talajművelés. 
Növényeink gyökerükkel a talajból, 
levelükkel a levegőből táplálkoznak. 
Nélkülözhetetlen hamualkotórészüket 
a talajból veszik föl s ha ez hiányos, 
levelüket sem fejlesztik olyan mérték
ben, mint különben fejleszthetnék s 
így a levegőből sem táplálkozván 
kellőképpen, csak silányabb termést 
adnak. Ha a talajt megfelelően mé
lyítjük, porhanyítjuk, a növények 
gyökerei mélyebbre hatolhatnak, tere- 
bélyesebbek lesznek, nagyobb föld
tömeget hálózván be, abból több táp
lálékot is vehetnek föl s így nyilván
való, hogy bővebb termést is adhatnak. 
Ennek azonban egy másik szempont
ból talán még nagyobb jelentősége 
van. A növénytáplálkozás fő közvetí
tője a nedvesség. Száraz időjárásunk 
mellett a talaj felületétől kezdve le
felé kiszárad s a növény, ha gyökerei 
csak a sekélyebb rétegekben vannak 
elterjedve, hamar megsínyli az eső
hiányt. A mélyebb rétegekben foko
zatosan több a nedvesség, különösen 
akkor, ha a mélyítő szántást ősszel 
végeztük és a téli nedvesség a földbe 
beivódott; azok a növények, melyek 
gyökerüket mélyebbre eresztették, még 
szépen fejlődnek akkor, midőn a 
szomszédos, sekélyen művelt földek 
növényzete már hervadásnak indult. 
A gőzekeművelés azért fizeti ki a leg
több helyen magát, mert ilyen módon 
a téli nedvességet későbben a növé
nyeknek rendelkezésére bocsátván, 
azokat bővebb termésre képesíti.

3. Nagy gondot fordítsunk a gyom 
irtására. A gyom a nedvességet és a 
táplálékot vonja el a művelt növény 
elől s mint számos példa bizonyítja,

a termést hihetetlen mértékben alá
szállítja, s így a jövedelmet nem kis 
mértékben csökkentik.

4. A megfelelő vetésforgó. Már 
mielőtt a természettudományok fejlő
dése révén ez irányban felvilágosítva 
lettünk volna, azt mondta a praktikus 
gazda, hogy: „a föld megunja, ha 
egymásután többször akarnak gabo
nát termeszteni rajta.“ Ma már tudjuk 
ennek az okát. A különböző növé
nyeknek bizonyos tekintetben külön
bözők a tápanyagok iránti igényei : 
aki gabona után gabonát vet, akkor 
a másodszor vetett gabona olyan ta
lajt talált, amelyből ugyanaz a növény
faj a táplálékot többé-kevésbbé kiélte 
s ebből az utódnak természetesen 
kevesebb marad, amely ezért keve
sebbet is fog teremni. Ha mi a nö
vényeinket a természetszerűen leg
helyesebb egymásutánban vetjük, je
lentékeny mértékben fokozhatjuk ter
mésünket. Ez okból a trágyához leg
közelebb azokat a növényeket ter
mesztjük, amelyek azt legjobban 
hálálják. Gondoskodunk arról, hogy 
a sok nitrogént kívánó gabonafélék 
előtt és után úgynevezett nitrogén
gyűjtő növények, tehát pillangós vi
rágú növények, mint aminők: a ló
here, lucerna, baltacin, bükköny stb. 
műveltessenek. Nagyon célszerű a 
kopárnövények művelése, részint 
gyomirtás, részint pedig a rovarálcák 
stb. pusztítása szempontjából minden, 
még rövidebb tartamú vetésforgóba 
is beillesztendő, de még a kapálás
sal járó földmozgatás a levegőnek, 
napnak, esőnek jobban kitett rétegek
ben fokozza a talaj részecskék el- 
mállását, igy szaporítja a növények 
által fölvehető táplálóanyag mennyi
ségét, s igy egyben fokozza a ter
mést is.

(Folytatjuk )

Gabonaárak.
A körmendi gőzmalom részvény- 

társaság gőzmalmából Körmenden, 
1912. év, május hó 23-án.
Búza — — — — 22‘40 kor.
Rozs — — — — 20’40 „
Árpa — — — — 20'00 „
Zab _ _ _ _ _  22-40 „

(Az árak 100 kiónldnt értetődnek.)
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Munkatársainknak, olvasóinknak 
Istentől megáldott, boldog ünnepeket 
kívánunk!

Az egyház köréből.

Egyházker. közgyűlés. A dunántúli 
ev. egyházkerület június 6-án Szom
bathelyen rendkívüli közgyűlést tart, 
melyen elhunyt felügyelőjének Véssey 
Sándornak emlékét is felújítja. Az el
hunyt felügyelőről Bognár Endre egy
házker. főjegyző tart emlékbeszédet. 
A közgyűlés intézkedik az uj felügyelő 
választásra vonatkozólag. A rendes 
kér. közgyűlés augusztus 28—29-én 
lesz Győrött.

Harangavatás Szentgotthárdon. A
Szentgotthárdon épülőfélben levő misz- 
sziói templom részére elkészült ha
rangokat f. évi május 19-én leírha
tatlan öröm és lelki vigság közepette 
avatta fel és adta át azokat magasz
tos rendeltetésüknek Ziermann Lajos 
a vasi felső egyházmegye alesperese, 
Czipott Géza szentgotthárdi, Eben- 
spanger Sándor ókörtvélyesi és Szabó 
István némethidegkuti lelkészek közre
működésével.

Az ünnepélyre közelről és távolról 
oly nagy számban jelentek meg az 
ev. hívek s más vallásfelekezetüek, 
hogy a kis város lakossága falai 
között annyi embert együtt egyszerre 
nem igen látott. Megjelent az ünne
pélyen a nagy harang adományozója 
özv. Jones Ottilia gráci lakosnő is.

Az ünnepség d. e. 9 órakor vette 
kezdetét, amikor is nagy lelkesedéssel 
a vasúti állomásról behozták a virá
gokkal feldíszített harangokat az épülő 
templom elé. Itt „Erős várunk nekünk 
az Isten“ eléneklése után Ziermann 
Lajos alesperes megkapó vonásokkal, 
szónoki művészettel ecsetelte a ha
rangok magasztos rendeltetését s ál
dotta meg azokat. A beszéd nagy 
hatást tett a teljes számban jelenlévő 
katholikus hívekre is. Miközben a 
rábafüzesi dalárda Nagy Károly ve
zetése mellett ünnepi dalt adott elő, 
hozzá fogtak a harangoknak a to
ronyba felhúzásához és elhelyezésé
hez.

Mig a harangokat elhelyezték a 
toronyban, a hivek ezalatt a főgimn. 
tornatermében gyülekeztek össze is

tentiszteletre, hol az oltári funkciót 
Ebenspanger Sándor, az ünnepi be
szédet pedig Szabó István tartotta. 
Majd d. u. 723 órakor elkészülvén 
a munkálatokkal, a helyi lelkész Czi- 
pott Géza alkalmi beszéd kíséretében 
megszólaltatta a harangokat. Mind
járt az első pillanatra ahogy meg
csendült a legkisebb a következő 
felírással: „akik vetnek könyhullat- 
tással, nagy ' örömmel aratnak“ em
beri szem nem maradt könnyek 
nélkül. Utána a második szólalt meg : 
„Ne félj kicsiny sereg, mert tetszett a ti 
atyátoknak, hogy adjon tinéktek or
szágot“. Majd a legnagyobb csendült 
meg biztatólag: „Akik az urban
bíznak azoknak erejök meg nem 
lankad.“ És megszólaltak együtt, 
szóltak. . .  a hivek serege pedig 
összetett kezekkel égbe meredt 
könnyes szemekkel megvigasztalódva 
tekintett az ég felé : „hatalmas dolgot 
cselekedett az Ur mi velünk.“

Öröm hatja át lelkünket mindig, 
valahányszor halljuk, hogy itt is, ott 
is egy-egy uj harang szólalt meg 
Isten dicsőségére, híveink örömére. 
Ez az égi öröm azonban fokozódik 
csak és megkétszereződik, ha halljuk, 
hogy oly helyen szólaltatták meg az 
Istent dicsőítő harangokat ahol még 
2 és 72 évvel ezelőtt evangéliumi 
egyházunkak semmi nyoma nem volt 
Fokozott mértékben örvend azért 
ma magyar evangéliumi egyházunk
nak minden tagja a kisded, de lelkes 
szentgotthárdi gyülekezettel együtt 
annak a szép, lelketemelő ünnepség
nek, mely a harangok felavatása alkal
mával Szentgotthárdon f. évi május 
19.-én lefolyt s a zsoltár Íróval vallja: 
„hatalmasan cselekedett az ur ezekkel. “

A lépesfalvi leánygyülekezet (Ág
falva filiája) ritka áldozatkészséget 
tanúsított a múlt évben, mert nem 
csak, hogy a 3695 K 16 fill, rendes 
évi kivetést alig 50 K hátralékkal 
befizették a hivek, hanem azon felül 
az uj iskola építésére kivetett összeg
ből is 15441 K 89 fillér folyt be 
tőlünk az iskolaépitési pénztárba. Az 
alig 700 lelket számláló s kizárólag 
kisbirtokosokból s napszámosokból 
álló gyülekezet ezen az evang. egyház 
és iskola érdekében tanúsított áldozat- 
készsége teljes elismerést érdemel.

Kérelem! Tisztelettel kérem Nagy
tiszteletű Lelkésztestvéreimet s mind
azokat, akikhez az Orosházán felál
lítandó Székács-szobor intéző bizott
sága gyüjtőivet küldött, s azt ez 
ideig még vissza nem juttatták, hogy 
úgy a gyüjtőivet, mint a gyűjtött 
összeget Kováesik János népbanki 
vezérigazgató, szoborbizottsági pénz
táros úr címére, Orosházára, minél 
előbb megküldeni kegyeskedjenek.

Orosháza, 1912. május 1.
Kovács Andor 

ev. lelkész, szoborbizott
sági elnök.

Élő hit. A szentgotthárdi ev. gyü
lekezet iránti szeretetének, élő hité
nek, áldozatkészségének szép tanu- 
jelét adta Pacher Gyula gyáros, locs- 
mándi lakos, ki a Szentgotthárdon 
épülő ev. templom céljaira 500 koro
nát adományozott. Pacher Gyula 
egyike a gyülekezet lelkes alapítói
nak. Jóllehet élete körülményei vissza- 
kényszerítették őt szülő hazájába 
Locsmándra, mindazonáltal nem szűnt 
meg áldozatkész tagja lenni a szent
gotthárdi ev. gyülekezetnek.

Oltárkép avatás. Szép ünnepség 
keretében avatta fel Rónay B. Gyula 
lelkész az őrimagyarósdi gyülekezet 
uj oltárképét, melyet a nőegylet nagy 
áldozatkészséggel készíttetett. A szép 
képet, — mely figyelemreméltó mű
vészi ábrázolásban Jézust Mária és 
Mártha körében ábrázolja, — Kiss 
Mihály győri festőművész készítette. 
Az oltárképre az egyes községek a 
következő adományokat gyűjtötték, 
őrimagyarósd 216.80 K, Szőce 61.50 
K, Hszentjakab 56.30 K, Szaknyér 
30.2Ö K, Viszák 47.70 K, Zalalövő 
24.30 K, Háshágy 17 K, Kisrákos 
5‘60 K, Pankasz 9.10 K, Nagyrákos 
3 20 K. összesen 471.70 K.

Az uj énekeskönyv folytonosan hó
dít. Legutóbb a népes várpalotai 
(Veszprém m.) gyülekezet vette hasz
nálatba.

Lelkészválasztás. A kaposszekcsői 
gyülekezet egyhangúlag Gyalog Ist
ván balti lelkészt hívta meg lelki- 
pásztorának. Mindenesetre tisztelet
reméltó az az egyetértés mellyel a 
gyülekezet lelkészi állását betöltötte 
s méltán látja ebben mindenki a jö
vendő áldásos együttműködés zálogát.
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A pórládonyi ev. ifjúság az Ol
vasókör vagyonának gyarapítására 
f. hó 12-én zártkörű táncmulatságot 
rendezett a helybeli vendéglőben, 
mely alkalommal Kovácsics Jenő ta
nító vezetése melleit a „Halász szere
tője“ című népszínművet adta elő 
az ifjúság, nagyszámú hallgató kö
zönség előtt.

A mulatság bevétele 361'84 K, 
kiadása 170'12 K, tiszta jövedelme 
191-72 K volt.

Hogy a mulatság ily szép haszon
nal végződött, az a helybeli s szom
széd községek ev. lakosain kívül a 
nagyszámban megjelent vidéki részt
vevő közönségnek köszönhető.

A jótékony célra feliilfizetttek: N. N. úrnő 
10 K, Káldy Ottilia 4 K, Hollósy Kálmán 
főgimn tanár 5 K, Fejér Gizella 2 K, özv, 
Horváth Dávidné 2 K, Bakó Józsefné, 2 K, 
özv. Béres Józsefné 2 K, Hollósy Rozália 2 
K, Pfahnl János (Kisfalud) 2 K, Tompa Zsig- 
mond (Vásárosfalu) 2 K, Farkas Mihály 2 K, 
Váraljay János 2 K, Kovácsics Géza 2 K, 
Fehér János 2 K, Pfeiffer Lajos (Bpest) 1 K, 
Huber Lajosné (Nemeskér) 1 K, Fürst József 
izr. 1 K, Takáts Mihály 1 K, Németh József
1 K, Halmosy Lajos 1 K, Szalay József 
(Csánig) 1 K, Tömböly Lajos 1 K, Kocsis 
Sándor 1 K, Fazokas Sándor 60 f., Fehér 
József 40 f., Kovácsics Sándor 1 K, Tőke 
Ignác r. k. 1 K.

A nemeslelkü adakozók fogadják az Ol
vasókör hálás köszönetét.

Roth Henrik magyar evangélikus hittérítő 
kiküldetési költségeinek fedezésére folytatólag 
adakoztak: V II. kimutatás volt 960 K  30 f. 
Azóta befolyt: Gyurátz Ferenc püspök Pápa 
10 K, özv. Beniczky Józsefné Pápa 40 fill., 
özv. Graf Mária Svedlér 6 K, evang nőegylet 
Akaii 2 K, evang. belmissziói egyesület Győr 
5 K, P. L. Győr 3 K, Babos Juliska Börcs
2 K, Stráner Vilmos th. tanár Sopron 1 K, 
Döbrősy Sándor és neje Lóts 2 K, Tcth 
György Lébeny 2 K, Svehla Géza lelkész 
Lónyabánya 3 K, több buzgó nő Budapest
4 K, Gröller Teréz Pozsony 2 K, Gyalog 
István lelkész Balf 3 K, a skót nemzeti bib
liatársulat*) Webster James budapesti skót ref. 
lelkész által Roth szüleinek útiköltségeire 60 
K 04 fill., s Rothnak egy díszes Biblia, Kerár 
Jánosné Mérges 1 K, a „Stráz na Sione“ 
tótnyelvű ev. néplap gyűjtése 20 K, Vajda 
Ferenc és neje Kutasi Zsófia Nagyköcsk 2 
K, Kirnbauer Sándorné lelkészözvegy Vágod
5 K, Starkler Karolin Ágfalva 1 K, Purt La
josné Blickle Henrika tanitóözvegy Ágfalva 1 
K, Kovács Jánosné Gyóró 2 K, Kovács György 
Gyóró 2 K, Kovács Lajos Gyóró 2 K, Niklesz 
Károly molnár Miklós Horvátország 2 K, 
Billnitzer Lajos Mizsérfabánya 10 K, Köhler 
Teréz Felsőőr 5 K, Lébeny: E. P-né 2 K, 
özv. K. J.-né 1 K, özv, N. Gy.-né 80 fillér. 
Pozsony: W. H. 20 K, dr. Szelényi Ödön 
theol. tanár 5 K, Szelényi Gusztáv 3 K, dr. 
Szelényi Oszkár 2 K, Wiefner Józsefné 1 K, 
Losonczi Lajosné 1 K, Luthár Ádám theol. 
hallgató Leipzig 2 K, Gura Jenő leik. Szepes- 
merény 2 K, Wittchen Ede lelkész gyűjtése 
Szepesszombat 14 K 30 fill., Pesch Zs. Nagy- 
szalók 1 K, Fiedler M. Nagyszalók 1 K, 
Schuszter Károly műkertész Rákosszentmihály 
2 K, Kobialka A. Toporc 4 K, Koch Aurél

*) R o th  H en rik  a ty ja  m in t b ib liaárus ezen tá rsaság  
szolgála tában áll.
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j leik. Strázsa 1 K. Szepesbéla: Gretzmacher 
Hermin Gábriel Elza 3 K, Theisz Lujza, Greb 
Janka 2—2 K, Theusz L , Weis P., Seidl M. 
1— 1 K, N. N. Ménhard 2 K. Eddigi fő
összeg 1193 K 92 fill. Fogadják a nemes- 
szívű adakozók a könyörülő keresztény sze
retet megnyilatkozásának ezen újabb szép 

. jeleiért hálás köszönetemet. — A Harangszó 
április 14 én kelt 22. számában a kimutatás 
végén Krug János Kiskamond név alatt 2 
K adomány helyett csak 1 K lett szedve, 
mit ezennel kiigazitok. Ha más tévedések is 
fordultak volna elő, úgy kérem az illetők 
szives értesítését, hogy azokat is kiigazíthas
sam. A pünkösdi ünnepekhez Isten Szent 
Lelkének gazdag áldását kívánva' a Harangszó 
minden olvasójára, a pünkösd utáni szerdán 
délelőtt Roth Henrik hittérítőjelöltünket buzgó 
imáikba ajánlva, vagyok

Ágfalva, 1912. május 17.
Scholtz Ödön

lk ., m iesz. egyes, elnök.
Példás áldozatkészség. Lapunk múlt 

számaiban felsoroltuk azoknak neveit, akik 
Vadosfáról, Mihályból, Kisfalud, Magyarke- 
resztur, Zsebeháza és Potyondról az épjilő 
vadosfai templom harmadik harangjára és uj 
orgonájára protestáns áldozatkészséggel ada
koztak. De nem akar elmaradni a kis gyórói 
leánygyülekezet sem, mely pedig szintén most 
építi mintegy 20 000 koronába kerülő iskoláját 
és tanitólakát. Gyárából orgonára adakoztak 
a következők: Kovács Gyula és neje Gosztola, 
Lídia, Varga György és fiai 20—20 K, Né
meth István 10 K, Németh János és neje, 
Kovács Dávid, özv. Kovács Jánosné, Kovács 
István és neje, Kovács Lajos és neje, Kovács 
György és neje, Kovács Béla, Kovács László 
és neje 5—5 K, Nagy Józsefné 4 K, Németh 
László, ifj. Németh Sándor 2—2 K, Lukács 
János és neje, Bálint Sándor 1 -1  K. Összesen 
100 Korona.

A harmadik harangra tehát befolyt eddig 
2235 K, az orgonára pedig 3976 K 70 fillér.

A közölt hosszú névsor beszélő bizonysága 
annak, hogy bármily anyagiasnak hirdetik is 
korunkat, a hívők tudnak és akarnak áldozatot 
hozni egyházukért és templomukért 1

Itthonról.

Az aradi vértanuk csontja. Arad 
mellett, Kisszentmártonban a tüzérség 
ásás közben tizenhárom csontvázra 
bukkant, melyben sokan az aradi vér
tanuk csontjait vélik fölfedezni. Né
hány olyan ezüstgombot is találtak, 
mely tábornoki uniformisról szárma
zik. Valamennyi halott egy sírban 
volt, félméternyire a föld színétől. 
Megállapították, hogy a környéken 
temető soha sem volt.

Pusztító orkán. Erdélyben óriási 
vihar dühöngött, mely rettenetes pusz
títást vitt véghez. Szolnokdobokában, 
Bálványosváralja egészen megsemmi
sült. Beresztelkén 300 ház közül csak 
tíz maradt épen, a többi rombadőlt. 
A Bánffy-kastély teljesen romokban 
hever. A kár több millió korona. Ha
sonló a pusztítás Kisfülpös községben, 
a hol a gazdasági épületek is mind 
romokban hevernek. Tanács küzség-

ben a református templom tornyát is 
ledöntötte a szél. Sóváradon húsz 
épületet pusztított el és a református 
templom tornyát ledöntötte. A siklód- 
hegyesi erdőt 5,500 hold területen 
kopárrá tette Nikeházán a kolostort, 
templomot s 100 épületet rombolt 
össze. Négy embert a lehullott geren
dák agyonütötték. Péterlakról a lakos
ság elmenekült, a fél falu megsebesült. 
Ezen kívül is mindenfelé óriási a kár.

A töltésről lezuhant vonat. Ugocsa- 
megyében óriási szélvihar vonult át. 
Az orkán a borsavölgyi gazdasági 
vonatot a nyílt pályán fölborította. 
A lokomotív, mely öt vasúti kocsit 
vitt magával, lezuhant a töltésről és 
magával rántotta az öt kocsit is, a 
melyben számos utas foglalt helyet. 
Az utasok közül néhányan súlyosan, 
többen könnyen megsebesültek.

A macska áldozata. Szatmáron Kapás 
István Gajgonya tanyai gazdálkodó két hetes 
Rózsi nevű leánya a bölcsőben aludt. Közben 
a macska felmászott a bölcsőbe s a kis gyer
mek torkát átharapta. A gyermek rögtön 
meghalt.

Gyermektragédia. Marisdszku Döme 15 
éves fiú Jesernicán gyermekpisztollyal játszott, 
miközben Mária nevű 6 éves kis húgát hom
lokon lőtte. A kisleány meghalt.

Megégett gyermek. Sándorfalu (Szatmár- 
m.) községben történt, hogy Mátyás Péter 3 
éves Péter nevű fia, szülei távollétében bele
esett egy forró vízzel telt kádba s összeégett. 
A gyermek másnapra meghalt.

Az ország dolgáról.

Meghiúsult tárgyalások. Lukács 
László miniszterelnök tárgyalást kez
dett Justh Gyula pártelnökkel. Az né
hány tervezetet készíttetett a választó
jogra vonatkozólag. Mivel azonban a 
Justh párt egyik tervezetet sem tartotta 
elfogadhatónak, a tárgyalás megsza
kadt.

Felújult az obstrukció. Lukács mi
niszterelnök újra a véderő javaslatot 
tűzte ki tárgyalásra. Ezt a Justh párt 
zártülések tartásával tette lehetetlenné. 
A munkapárt azonban mindig kivo
nult a teremből, úgy hogy a gyűlések 
nem voltak határozatképesek.

Megint elnökválság. A politikai 
helyzet annyira elmérgesedett, hogy 
Návay elnök beadta lemondását. Hír 
szerint Tisza Istvánt akarják ház
elnökké választani, ki a házszabályok 
szigorú alkalmazásával akarja bizto
sítani a képviselőház munkaképes
ségét.

_  _______________  201.
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A nagyvilágból.

Meghalt a dán király. Frigyes dán 
király Hamburgban, a hol haza-utaz- 
tában kiszállt, hirtelen meghalt. Mig 
kísérete a szállodában volt, a király 
késő este sétálni ment. Az utcán 
hirtelen rosszullét fogta el s egy 
rendőr sietett segítségére. Kocsiba 
helyezték a roskadozó ismeretlent, de 
mire hazaértek, meghalt. Csak később 
tudták meg, hogy az ismeretlen em
ber a dán király volt. A holttestet 
Kopenhágába szállították. Az elhunyt 
király buzgó evangélikus uralkodó 
volt, ki többször megfordult Magyar- 
országon is. Leánya Schaumburg- 
Lippe herceg felesége volt s Sopron
ban lakott. így azután a soproni 
evang. templom is sokszor látta a 
dán uralkodót, ki néhány évvel ez
előtt Brunner János soproni ev. es
perest magas rendjellel tüntette ki.

A háború. Az olasz-török háború 
uj fejlemények elé jutott. Az olaszok 
megszállták Ródusz szigetét s döntő 
győzelmet arattak. Még több szigetet 
is elfoglaltak.

Meggyilkolták Paraguay volt elnökét.
Buenosz-Aireszben Kolomellini tábor
nokot, Paraguay volt elnökét, mexikói 
forradalmárok meggyilkolták.

A Titanik éhenhalt utasai. Az Ocea- 
nik az Atlanti tengeren megtalálta a 
Titanik-nak egy összerakható csónak
ját, amelyben három éhenhalt ember 
feküdt. A szerencsétlenek a mentő
övek parafáját próbálták megenni.

Tüzkatasztrófa. Amerikában Hamil
ton környékén lángban állanak az 
erdők. A tűz olyan rohamosan ter
jedt, hogy irtással sem lehet megfé
kezni. A fenevadak egész raja mene
kült a város felé. Több községet be
kerítettek a lángok és a lakosság egy 
része elveszett.

Biztos szer a tífusz ellen. Mecs- 
nikov francia tanár az orvostudomá
nyi akadémiának jelentést tett arról, 
hogy sikerült teljesen megbízható és 
majmokon és embereken kipróbált 
szert fölfedeznie a tífusz ellen.

Elsülyedt gőzhajó. A Snore norvég 
gőzös fölrobbant és elmerült. A gő
zösön levő tizenhárom ember közül 
nyolc, köztük a kapitány is, a vízbe 
fulladt.

A kolera. A kolera, amely télen 
világszerte szünetelt, ismét föllépett 
és pedig Konstantinápolyban. Egy 
katona betegedett meg kolerában. 
Félő, hogy a veszedelmes betegség 
gyorsan elterjed.

A Harangszó perselye.

Rimakokovaiaknak eddigi gyűjtés 
eredménye 258 82 K. Újabban ada
koztak: Nemescsóból Songor Pál és 
Németh Sándor 1 — 1 K. összesen 
260 K 82 fill.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 465 K 
22 fül. Újabban adakoztak: Ev.
egyház Kőszeg 1 K, Ev. nőegylet 
Celldömölk 10 K. Összesen 476.12 K.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten!

A Luther-társaság pénztárába 1912. 
április hú l-töl április hó 31-ig be

folyt összegek kimutatása.
1. Alapító tag tőketörlesztése: Bulkeszi ág. 

hitv. evang. egyház (80 kor.)
2. Alapító tagok kamatfizetése 1912. évre: 

Budai ág. hitv. evang egyház, br. Podmaniczky 
Gézáné Kiskartell.

3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912-re: 
Daray Vilmos Kiskőrös, Bobai evang. egyház, 
Holuby Adolf Bakabánya, Bereczky Sándor, 
Brocsko Lajos, Koller Gyuláné, Ág. hitv. ev. 
főgimnázium, dr. Terray Pál, dr. Boros Ernő, 
özv. Haberern Jonathánné, dr. Renner Róbert, 
Bene László, Hittig Lajos, Polgári ág. hitv. 
ev. iskola, Elemi ág hitv. ev. iskola, Benkő 
Gyula, Kuszmik Pál, Edeskúty Jenő, Kaczián 
János, Csipkay Károly, Jurenák nővérek, 
Maurítz Vilmos, Fröhlich Izidorné Budapest, 
Budai ág. hitv. evang. iskola, Zathureczky 
László Assakürth, Schuszter Károly Rákos

szentmihály, Kurmányi György Szirák (6 kor ), 
Lengyel Lajos TTyítra, Mezey Gyula Tornócz, 
Pálka Gusztáv Körmöczbánya, Hosszúfalual- 
szegi evang egyház, Payr Sándor Sopron. — 
1907—1910. évre: N. Nr — 1911. évre: Beyer 
Fülöp Marosvásárhely, Csikvándi ev. egyház.

4. Pártoló tagoktól évi 1 koronával 1912.: 
Szentantalfai evang. egyház. — 1911—1912. 
évre: Király Gusztáv Miklóshalma.

5. Adományok: Öt felföldi város takarék- 
pénztár Szepesszombat (10 kor.)

Összesen befolyt 415 kor.
Budapest, (IV. Deák-tér 4 ) 1912. ápr. hó 30.

Bénát Henrik
tá rs . pénztárnok .

I
I
I
I
i
i
I
I
$
I
I
$
$
I
i

Szalóky  Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháronoságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktara.
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületmunkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

$
!
$
I
I
I
I
I
I
$
I
I
I
i!

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

ko nfirm áció i
em lék lap ja i
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Welliscli Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

n n U l  G É P G Y Á R
r U l l L  SZOMBATHELY.
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

G y á r tm á n y a i:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.
Előfizetési ára egész érre közretlen kfildéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az elSflzetésl dijak, kéziratok és m indennemű m eg- 

keresések a szerkesztőség oímére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító Is.

TARTALOM : Hamvas József: A zsoltár (vers). — Szomorú számok tanulsága. — Szombath E rn ő : Gyöngyvirágok regéje (elbeszélés). — 
Dr. Kovácsiés Sándor: A levegő — Hajék H erm in: Csők kísérje gyermekünket az ágyba. — Magyar Gazda ; Birtokunk jövedelmének

emeléséről. — Ország-Világ.

A zsoltár.
A templomból zendűl, árad 
Az ünnepi ének,
Egy-egy hangja ki az útra, 
Országúira téved.

És a vándor megáll tőle, 
Megáll, ahogy hallja. 
Valami a szíve mélyén 
Fölébred a dalra.

Lelke mélyén ébredeznek 
Rég felejtett kepek,
Múltak árján, viharában 
Elveszített évek.

Gyermekkora, boldogsága, 
Tiszta, derült fénye,
Amikor még reménységgel 
Tekintett az égre.

Amikor a kis templomban 
Ünnepelő szívvel 
ő  is buzgón énekelt még 
Rendületlen hittel.

Amikor az édes anyja 
Imádkozott véle 
S kettejük a segedelmet 
Együttesen kérte.

Ami volt, az régen nincsen, 
Sivár lett az útja 
S az életet egymagában, 
Reménytelen futja.

Hamvas József.

Szomorú szám ok tanulsága.
Egyházunkra vonatkoztatva sok

szor halljuk a költő fájdalmas sóhaj
tását : „pusztulunk, veszünk, mint 
oldott kéve széthullunk. ..  “ Néha fel
buzdulunk ugyan, híveinkben felpezs
dül az evangélikus öntudat, kicsiny, 
avagy nagy jelekből úgy látjuk, hogy 
az az ősi egyházi ereny, mely vala
mikor vértanukat szült, később pedig 
templomokat, iskolákat építe't, még 
nem halt ki a késő unokák szívéből. 
Gondo juk, pedig nem úgy van! 
Szomorú időszakot élünk, melyben 
sokkal veszedelmesebb támadásoknak 
van egyházunk kitéve, mint az ül
döztetések korában. Akkor nyílt harc 
folyt, az erőszak tombolt s a nyers 
erő érvényesült. Ma titkos, rejtett be
folyások érvényesülnek, csöndes uta
kon, észrevétlenül lopódzik be köz
életünk sokféle megnyilatkozásaiba

az a szellem, mely egyházunk alap
elveivel ellentétben áll Hízelgés, előny- 
kinálás, csábító ígéret fonja körül az 
evangélikus embert s megtántorítja 
hitében. És mi a vége ?. . .  Evangé
likus népeim 1 a számok beszédét 
hallgassátok, ne az üres nagyszóla
mokat: bizony, „pusztulunk és ve
szünk I. . .  “

Nem régen egy vaskos könyvet 
adott ki a kormány, melyben össze
foglalja az ország közállapotáról szóló 
jelentését. Ebből megtudjuk, hogy 
evangélikus egyházunk az 1910-ik 
évben ismét súlyos veszteségeket 
szenvedett. A gyermekek vallására 
vonatkozó megegyezésnél végső vesz
tesége 447; az áttérésnél 284; a fe- 
lekezetből való kilépésnél 122; ösz- 
szesen 853 Ne kicsinyeljük ezt az 
összeget és ne mondjuk, hogy hiszen 
csak három számjegyből áll, ez pe
dig nem olyan sok, mikor az egész 
ország evangélikus lakosságáról van 
szó ! . . .

A veszteség-szám igenis nagy ! Mert 
minden ember egy egész családot 
jelent. Nemcsak az áttérőt veszíti el 
egyházunk, hanem elveszíti gyerme
keit, unokáit, összes utódait — örökre.
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Nincsen olyan ember, aki ezt a vesz
teséget számbelileg elénk tudja tárni. 
De ha évszázadokon át folytatódik 
ez az emberveszteség és vele együtt 
ez a család-vesztés, akkor az utolsó 
számot mégis csak elképzelhetjük.

Egyházunk folytonos veszteségé
nek egyik komoly, mélyreható okát 
abban találjuk, hogy az emberek előtt 
más az egyház, mint azelőtt. Elveszí
tették az egyházzal összekötő élő 
kapcsolatot: az igazi hitbeli közös
séget. Mikor egyházról, gyülekezetről 
beszélnek nekik, arra a testületre gon
dolnak, mely súlyos adót fizettet ve
lük, vagy arra, mely gyűléseket tart, 
és méltóságot, jogot biztosít nekik. 
De nem gondolnak „a szentek egyes- 
ségére“, mely az Isten igéjét tisztán 
és igazán hirdeti, az igazi szentsége
ket megőrzi és kiszolgáltatja. Megfe
lejtkeznek arról, hogy ez az egyház 
a lelkiismereti szabadság, az élő hit 
által oly erkölcsi kincsek birtokába 
juttatja híveit, melyek okvetlenül 
szükségesek a boldog, öszhangzatos 
emberi élet kialakulásához. A hite- 
hagyók előtt minden semmivé válik, 
ők csak egy külső testületből, egy 
szabályokkal körülbástyázott emberi 
közösségből válnak ki, mely érték
telenné vált előttük. Ez az áttérés, 
reverzális adás, hitehagyás igazi oka.

És itt kell megkezdeni a segítés 
munkáját. Élő közösséget kell terem
teni a hívek és az egyház között. 
Tanítani, nevelni kell az egyháztago
kat, hogy necsak beleszülessenek az 
egyházba, hanem lelkűk meggyőző 
désével beleolvadjanak és hozzátorr- 
janak. Hogy az egyházat életvezérük
nek, lelkűk dajkájának, gondviselő 
édesanyjának érezzék és tekintsék.

Ha pedig a hitehagyás mégis meg
történik, tekintsük azt bűnnek. Ne 
üldözzük a megtévelyedőt, mert ez 
nem egyeztethető össze a keresztyén 
szeretettel, de éreztessük vele lelkünk 
komoly, igaz megbotránkozását. Ne 
udvariaskodjunk, ne kövessük azok 
példáját, kik a kígyó simaságával 
mindig megalkusznak, hanem legyen 
bátorságunk nevén nevezni a bűnt 
és szemébe mondani rosszalásunkat. 
Mondjuk ki nyíltan, hogy bűnt követ 
el, ki az evangéliom szerinti tiszta 
hitet elhagyja és aki még meg sem 
született gyermekei legszentebb lelki 
örökségét szabados önkénnyel elveti! 
Majd akkor az egyházzal való élő 
közösségnek és az erős hitű, határo
zott fellépésnek meg lesz az ered
ménye. A veszteségről beszélő szám 
kisebb lesz s egyházunk fájó sebe 
kevébbé sajog!

________ Haran g s z ó . _____

„Ti pedig álljatok meg a hitben 
és legyetek erősek! . . .  “

Gyöngyvirágok regéje.
Irta: Szombath Ernő.

Szép tavaszi vasárnap délután van. 
A nap derülten tekint le s moso
lyogva szórja szét enyelgő sugarait. 
Tarka lepkék szálldogálnak a levegő
ben. A fák teljes pompájukban zöl
déinek. Az akácák most fakasztják 
illatdús virágjaikat. A virágok is nyil- 
lanak. Pompás májusi illattal van 
tele a levegő.

Nemeskajal község apraja-nagyja 
is a szabadba tódul. Csoportonkint 
haladnak a közeli erdőbe, amely ott 
húzódik el a Vág mentén.

Ott van az egész falu, kivált a 
fiatalsága. Lányok, legények csokorba 
szedegetik a habfehér, rezgő gyöngy
virágot. Gyönyörű kábító az erdei 
gyöngyvirág illata! A kertekben nőtté 
még csak meg sem közeliti. Az 
érdéin megérzi az ember eredeti vad 
izét I A kerti már szelidebb. Amaz 
az eredeti, az igazi I Ez már magán 
viseli a satnyaság bélyegét, azért 
olyan üvegházi az illata is I Amazok 
még beszélni, regélni is tudnak rég 
múlt időkről, szomorú, de dicsfényes 
napokról. . .

Ott, a gyöngyvirágos erdő egyik 
tisztásabb helyén valami kis emel
kedés van, olyan kis halom féle. A 
monda azt tartja róla, hogy az egy 
sir. Ennek a sírnak a történetét regé
lik a májusi gyöngyvirágok. Ezt a 
sirt ölelik körül oly felséges illattal, 
hogy annál szebb, édesebb pihenése 
legyen annak, aki ott lenn pihen már 
századok óta.

A protestantizmusra sötét napok 
virradtak I. Lipót alatt. A Kollonics 
uralom szedte áldozatait. A börtönök 
megteltek. Papok, tanítók éneke zen
gett Isten dicséretére, de nem a tem
plomokban, hanem a gályákon. Ül
döztek mindenkit, aki protestáns volt. 
Veszedelem környékezte azt, aki gaz
dag volt. Százakat ismerünk vértanú
ink közül, de ezrek pusztultak el 
névtelenül.

Az üldözők főfészke Pozsony volt. 
Nemeskajal meg elég közel esik hozzá, 
hogy a kegyetlen poroszlók akár 
hetenkint is megforduljanak benne. 
Hát csakhamar ott is termettek. Az 
eklézsia még kicsi volt. Papra nem 
tellett. Levitatanitójuk volt. Az van 
ma is.

A poroszlók éjjel érkeztek. Úgy 
lepték meg álmában a levitát, Csen-
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! gey Pál uramat, aki már jól benne 
í járt az ötvenes években.

Nem sokat mókáztak vele. Amiért 
az első szóra nem tagadta meg ön
magát és hitét, megkötözték. Az ima
házat — templom még nem volt — 
másnap befalazták s hangos szóval 
kihirdették, hogy a protestáns vallás
nak vége. Törvényt hoztak rá. Hát 
aki ezután is a szerint akar élni, 
annak jaj leszl S azzal, mint akik 
jól végezték a dolgukat, lóra ültek 
s mentek haza Pozsonyba. Csengey 
kötelét az egyik ló nyergéhez erő
sítették s úgy hurcolták ki a faluból. 
Mezítláb, egy szál ruhában kellett 
naphosszat, hol lassan, hol futva 
mennie, aszerint, amint a lovas lépést 
tartatott, vagy futtatott a lóval.

A második nap estéjén egy ut- 
széli csárdához érkeztek. A lovakat 
az állás alatt hagyták Csengeyvel. 
De most még a lábait is összekötöz
ték, nehogy megszökhessen. Ott fe
küdt tehetetlenül a föld porában. A 
poroszlók meg betértek az ivóba. 
Véletlenül néhány szál cigány is ott 
lézengett. Ezeknek sem kellett több. 
Oly vigasztaló nótákat csaltak ki a 
szárazfájukból, hogy bizony egy-ket
tőre öreg este lett. Egyik pohár bor 
a másikat követte. S a marcona ala
kok egymásután vágódtak végig a 
földön. A füstös legények meg ki- 
hörpintették a borokat s elódalogtak. 
Tudták, hogy bajba kerülnének más
nap a cifra muzsikaszóért.

Amint az udvaron végig mentek, 
az egyiknek valami nyöszörgés'ütötte 
meg a fülét. Abba az irányba tartott. 
Csengeyre akadt, aki az éhségtől — 
hiszen már másodnapja nem evett 
— elgyötörtén hentergett a földön.

A móré sejtette, hogy ki lehet a 
megkötözött rab. Egy-két elejtett szót 
hallott ott benn róla. A szíve meg
esett a kegyetlenség láttára. Vissza- 
lopódzott az ivóba. Összeöntötte a 
maradék borokat. Még egy darab 
kenyeret is talált az asztal alatt. Oda
vitte a rabhoz. Az mohón fogyasz
totta el. Ezalatt a másik szét vagdalta 
a köteleket. Csengey nagyot nyújtó
zott. Egy gondolat villant végig az 
agyán. De meghökkent, hogy a má
sikra esett tekintete. S az, mintha 
csak megértette volna Csengey gon
dolatát, szó nélkül eltűnt az éj homá
lyában. Az emberséges cigánynak 
még csak egy köszönő szót sem re- 
beghetett Csengey. Pedig de szerette 
volna megszorítani a kezét.

Csengey lóra pattant s mint a 
fergeteg, vágtatott végig az ország
úton. Vissza, amerre hozták. Egyenest
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haza. Egész éjjel lovon ült. Hajnal
ban szélnek eresztette. A szegény 
embernek ily passzióra akkor még 
nem tellett. De nem is lett volna ta
nácsos azon utazni. Könnyen a vesz
tére válhatott volna. Az üldözői elől 
már úgyis jól elkerült. Ezután már 
csak gyalog, uttalan utakon bujkálva 
boldogulhatott.

Haza érkezett. De a faluba nem 
ment be. Jól sejtette, üldözői más
napra már ott termettek. De haszta
lan vártak reá. Egy hét múlva azután 
szép csöndesen odébb álltak.

Csengey az erdőbe vette magát. 
A hívei csakhamar megtudták s el
látták bőven mindennel. És éjjelen- 
kint lázas munka vette a kezdetét. 
Minden éjjel öt-hat férfi ment az er
dőbe. Ásó, kapa volt náluk. Munkába 
fogtak. A Vágnak egyik meredek 
kiszögelésénél mély barlangot kezdtek 
ásni. Másnap mások folytatták. De 
csak mindig néhányan, nehogy gya
nút keltsenek a faluban. Rövidesen 
elkészült a barlang. A hívek azután 
a barlangban megtalálták Csengeyt 
s általa a vigasztalást. És vasárnapon- 
kint délután csoportosan özönlöttek 
az erdőbe a hívek. A falubelieknek 
ez fel se tűnt. Hiszen kedves hely 
az erdő. Más hitüek is jártak oda. 
Ki szórakozni, ki fürödni, ki meg 
virágot szedni.

Csengey hívei azonban lelki viga
szért jártak ki. Imaházukat elvették 
a katholikusok. Nekik moccanni sem 
volt szabad. Még a kath templomot 
is látogatniuk kellett, nehogy gyanút 
keltsenek. Hát nem is keltettek jó 
ideig.

A második év tavaszán, amikor a 
gyöngyvirágok javában illatoztak, 
történt, hogy egy hitehagyott besúgta 
a falu plébánosának, hogy hol tartják 
áz eretnekek az összejöveteleiket.

Nosza, több sem kellett! Ment a 
staféta Kollonicshoz, aki akkoriban 
Bécsben sütkérezett az udvar fényé
ben. Onnan lement a parancs Po
zsonyba, ott a pribékek lóra pattan
tak s vágtattak Nemeskajal felé. Úgy 
intézték a dolgot, hogy éppen vasár
nap virradóra értek az erdőbe. Ott 
elrejtőztek s várták a történenűőket.

Másnap, vasárnap délután szép, 
verőfényés idő volt. Az erdő tele volt 
néppel. Szedegették a sok gyöngy
virágot. Lent, a titkos barlangban 
meg a hívők serege az áhitat szár
nyán emelkedett a magasságba. A 
föld mélyébe rejtőzött szívek sóhaja 
kitört a börtönből; levetették a föld 
porát s megtisztultan szállt az egek
ben trónoló Teremtőhöz.

Csengey beszélt. Éppen az Üdvö
zítő kínszenvedéseit ecsetelte. Azután 
az első keresztyénekét. És összeha
sonlította az övékét amazokéval. A 
könny kicsordult a szemekből. Nehéz 
sóhaj szakadt fel a mellekből. S az 
imára kulcsolt erős férfi kezek ön
kéntelenül is ökölbe szorultak.

Egyszerre éles fütty hangzott fel. 
Az őrtálló veszélyt jelzett. Az előbb 
még áhitatos arcok krétafehérré vál
tak. Ijedt tekintettel néztek a bejárat 
felé.

Ott meg már hangos szavak, szit
kok hangzottak fel. Az őr dulakodott 
de egymaga gyenge volt. Elbukott. 
S nyomban rá fegyveres erővel tör
tek be a poroszlók, Csengey hóhérai.

Rettenetes ijedelem támadt. Az asz- 
szonyok rohantak kifelé. A férfiak 
közül is sokan. De azért öten ott 
maradtak.

A pribékek rájuk sem néztek. Ne
kik csak Csengey kellett. Ha azt el
fogják, nyert ügyük lesz. Tudták, 
hogy ha elvész a pásztor, szétszéled 
a nyáj is.

Az pedig ott állott az oltár előtt. 
Azaz, hogy nem is volt oltár, csak 
egy leterített asztal. Rajta a keresztre 
feszített Üdvözítő. S mellette két ol
dalról egy-egy csokor gyöngyvirág.

A poroszlók meg akarták ragadni 
Csengeyt. Az ottmaradtak azonban 
közbevetették magukat.

Több sem kellett a vérengző va
daknak I Ádáz dűhvel támadták meg 
a fegyvertelen embereket. Vágták 
őket kegyetlenül. Az asztal felborult.

A kereszt leesett. A virágok meg 
szétszóródtak.

Csengey az emberei elé ugrott. A 
szent könyvet magasra emelte, azt 
hitte, akkor könyörülnek rajta. De 
mit törődtek azok a bibliával 1 Nem 
volt előttük semmi sem szent! Egy
szerre lehanyatlott keze. Egy éles 
kard a szívét szúrta át. Lerogyott, s 
vonagló testére szelíden ráborultak a 
habfehér gyöngyvirágok.

Egy ismert s öt névtelen vértanú
val több lett. Ott ásták el őket a pri
békek egy fa tövében. A sírt a földdel 
egyenlővé taposták, hogy még csak 
nyomát se találják meg soha.

De hasztalan erőlködtek. A kegye
let megkereste, hol porlad a levita 
Csengey és a többi vértanú teste.

Kis halmot emeltek a sír fölé és 
a körülötte levő fákat kivágták. A 
természet is segítségükre sietett. A 
gyöngyvirágok kisarjadtak a síron, s 
évek múlva egész erdővé sűrűsödtek 
körülötte. A hívek meg kizarándokol
nak a csöndes helyre s elmerengve

hallgatják, mit regélnek a csilingelő 
fehér csöngetyük gyöngyvirágos má
jusi napokon. . .

A levegő.
Irta: Dr. Kovácsics Sándor járásorvos.

III.
Kint a szabadban a szél, a nö

vényzet élete folyton tisztítja, újítja 
a levegőt.

A lakószobák, műhelyek levegőjét 
már mesterségesen kell felfrissíteni. 
Ajtót, ablakot egészen ki kell időkö
zönként tárni, hogy levegőhuzam tá
madjon, mert csak így újulhat meg 
az egész helyiség levegője. Különösen 
fontos ez oly termeknél, hol sokan 
vannak együtt: templom, iskola, ta
nácskozó termeknél. Sok helyen mé
gis azt látjuk, — különösen télen, — 
besározzák az ablakot, vánkost vagy 
homokot tesznek az ablak mellé, 
hogy a külső levegőt be ne eressze 
s a belsőt pedig visszatartsa. Maga 
a família pedig öregje-apraja a kályha 
melletti kuckóba húzódnak s szívják 
a meleg, de a kályhából kiáramló 
szénsavtól megrontott, mérgező le
vegőt.

Ablakot egy fél világért sem nyit
nának, mert félnek a huzattól. Nincs 
az a betegség, melyet ne a „huzat“ 
okozna. A rheuma, a hurut, az in- 
fluenca, a sorvadás mind-mind a hu
zat bőségszarujából csöppen az em
beri testbe. Pedig dehogy. A huzat 
tisztítja a levegőt, eltávolítja, ami 
benne ártalmas volt s helyébe oxigént 
hoz, mely kiküszöböli a vérből a 
bomlási termékeket s új életerőhöz 
juttatja a vért. Kiszámították, hogy 
egy embernek óránkint 2& köbméter 
levegőre van szüksége, hogy az a 
levegő jó, egészséges maradjon, hogy 
a szükséges oxigénnel bírjon. Ebből 
megérthetjük, hogy mily gyorsan fo
gyasztja az ember az oxigént s mily 
hamar megromlik a levegő tökéletlen 
szellőztetés mellett, különösen akkor, 
ha többen, sokan vannak az arány
lag szűk teremben. Különös figyelem 
fordítandó az iskolák s a műhelyek 
levegőjére, mert az itt elkövetett hi
bák sok gyermeknek, munkásnak 
okozhat súlyos, maradandó betegsé
get. Mielőtt a fent említett léghuzam- 
nak tulajdonított betegségek okát ki
mutatták volna, a hideg, a „huzat“, 
a meghűlés volt az ok. Ma már is
meretes, hogy baktériumok azok, 
melyek ezeket a betegségeket okoz
zák, terjesztik; ennek dacára, a köz-
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tudat nem változott. A köztudatban 
még mindig a hideg, a „huzat“ mo
toszkál ok gyanánt.

A tudomány ismerete lassan ter
jed. Jó, ha egyáltalában terjed. Pedig 
az emberek az élétben mennyire sze
retnek bölcselkedni, mennyire szere
tik azt a keveset, mellyel agyvelejük 
meg van terhelve, mihamarabb be
váltani aprópénzre s közben — mint 
a zsibvásáron — hangosan, lármázva 
dicsérik portékájuk kiválóságát. így 
persze nagyobb a — vevőközönség. 
De térjünk vissza a jó levegőre. A 
tapasztalat mutatja, hogy akik fog
lalkozásuknál fogva szélnek, viharnak, 
hidegnek vannak kitéve, mint a ko
csisok, favágók, tengerészek, kato
nák, mezei munkások, azok ritkán 
szenvednek meghűlésben s azoknak 
nem árt a „huzat“, a hideg levegő; 
ellenben a zárt, fütött helyiségek vi
rágait, embereit bágyasztja, kikezdi 
a „cug“, az éles levegő. Dolgozó, 
mozgó, jól táplált emberre nincs ká
ros hatással a hőmérsékcsökkenés, 
a levegőmozgás. A nagyon hideg szél 
azonban, ha az egyoldalon éri az 
embert, már okozhat komoly zava
rokat a szervezet működésében.

A levegőt, melyet beszívunk, az 
orr mintegy megtisztítja a portól, a 
bacillusoktól, felmelegíti. Ép ezért 
ártalmas a szájon át való légzés. El
tekintve attól, hogy ez esetben a száj 
nyálkáshártyája, a torok, gége kiszá
rad, por, piszok éri s megveti talaját 
a szájban, torokban, tüdőben a be
tegségeknek. A levegőben levő por
szemcsék — ha egyebet nem — 
hurutot okoznak; a hurut-betegség, 
mely a szövetek ellenállóságát csök
kenti s most már az kell, hogy in- 
ficiált levegőt szívjunk be s kész a 
tüdőhurut, a sorvadás. Ép ezért nem 
lehet elég gyakran hangoztatni, hogy 
csakis az orron át szabad lélegzeni.

Gyermekeknél látjuk, hogy rossz 
szokásból nyitott szájjal lélegzenek. 
Szoktassuk le őket, míg nem késő. 
Vannak azonban betegségek is, me
lyek miatt az orron át légzés nem 
történhetik. Náthánál a hurutos, duz
zadt nyálkás hártya miatt az orr a 
levegő részére átjárhatatlan. Ez a 
betegség azonban múló. Mirigy-szö- 
vetszaporulatok is elzárhatják a ga
ratot s akadályozzák az orron át való 
légzést. Ez esetben a gyógyulást nem 
kell, nem szabad a Mindenhatóra 
bízni, mert meglehet, mire rákerülne 
a sor, a szájon át történt légzésből 
még nagyobb bajok származhatnak. 
Az ilyen mirigyszöveteknek élettani

feladatuk nincsen. Ezeket el kell tá
volítani, ki kell vágatni.

Az orr visszatartja a levegő tisz
tátalan alkatrészeit; ép ezért gondo
san kell ápolnunk. Naponta ki kell 
öblítenünk tiszta vagy sósvizzel (1 
kávéskanál só 1 liter vízben oldva). 
Ami az életben fokozott viszontag
ságnak van kitéve, azt nagyobb fi
gyelemben, ápolásban kell részesíte
nünk, figyelmeztessük — különösen 
a gyermekeket — az orr tisztántar
tására.

#* *
A köd nem egyéb, mint a levegő

ben függő vízmolekulák. A köd ár- 
talmasságától nem kell félni. Többet 
ráfognak, mint amennyit érdemel. 
Hűti a testet, a levegőmozgást aka
dályozza s így a levegő felújítását 
megnehezíti. Ez okból nem mond
ható a ködös levegő egészségesnek. 

*# *
A levegő mozgását — szélnek 

nevezzük. Ez a mozgás nyomás- 
különbség által származik. A meleg 
levegő — mint tudjuk — kiterjed, 
könnyebb lesz, felfelé száll, helyét a 
hidegebb levegő foglalja el. Ez a le
vegőmozgás azonban nem egy hatá
rozott irányban folyik, mert útjában 
a föld forgása, a hegyek stb. eltérí
tik. A másodpercenként félméter se
bességgel biró levegőmozgást alig 
érzünk. A vihar 30 méter sebességgel 
bír. Az északi szelek hidegek, job
ban tisztítják a levegőt, míg a déli 
szél ugyan meleg, de mivel oly hely
ről jön, hol a talajban a hő miatt 
nagyobb korhadás folyik, több szén
savat sodor el hozzánk s így leve
gőnket rontja.

A tengerparton állandó levegőmoz
gás van; mégse félnek tőle, sőt 
egészséget keresnek a sós párákkal 
telített, tengeri levegőben. Jótékony 
hatását elismerik.

Jó lenne az emberek nagy töme
gét időnként kiszellőztetni; az ép 
szaglószerv nem szenvedne annyit. 

** *
20000 kg.-ot tesz ki azon nyo

más, mellyel a levegő az emberre 
nehezedik. Ezt a nyomást azonban 
mi nem érezzük, mert a nyomás 
minden oldalról hat s így egymást 
ellensúlyozzák. Nagy magasságban 
csökken a levegő nyomása, hígabb 
lesz a levegő s így oxigéntartalma 
is csökken.

A föld felületére nehezedő levegő 
5.2 trillió kilogrammot tesz ki. Ebből 
3’99 trillió kg. a nitrogénre, 1.19 tril
lió kg. az oxigénre esik.

Oxigénnel tehát bőven el vagyunk 
látva. Nem kell félnünk, hogy egy
hamar oxigénéhség áll be. Oxigénez- 
hetünk vígan, mert az oxigénkészítők 
még nem szervezkedtek, nincsenek 
semmiféle szakszervezetben s így 
béremelésről — belátható időben — 
nem lesz szó.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 110., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajiéból.
Június 9. vasárnap, Zsidó lev. 11, 27.

„ 10. hétfő, János 5, 39.
„ 11. kedd, János 4, 34.
„ 12. szerda, Zsidó lev 12, 1—2.
„ 13. csütörtök, János 1, 47.
„ 14. péntek, János 8, 46.
„ 15. szombat, János 12, 25
„ 16. vasárnap, Lukács 15, 17.
„ 17. hétfő, Lukács 22, 32.
„ 18. kedd, II. Tim. 1, 8.
„ 19. szerda, Jakab lev. 4, 8.
„ 20. csütörtök, Ephezusi lev. 5, 8—9.
„ 21 péntek, János ev. 3, 16
„ 22. szombat, Máthé 5, 5.

Csók kisérje gyerm ekünket az 
ágyba!

Egy anya gyermekét valami csin- 
talanság miatt korán lefektette aludni 
és elmenése közben mondá: „Hogy 
megmutassam milyen rossz voltál, 
nem csókollak meg ma estei“

Nagy, tágranyitott, szomorú sze
mekkel feküdt a gyermek; — majd 
nagy könnycseppek gördültek végig 
arcocskáján és piciny, piros ajkai 
remegtek, de az anyja nem vette ezt 
figyelembe és munkájához látott.

„Anyám, anyukám I“ Ezen panasz
kodó, kérő hang nemsokára vissza
hozta az anyát. „Ó anyám, hát nem 
csókolsz meg? Nem tudok elaludni 
anélkül“ ; — sopánkodott a kis Iluska 
kinyújtva kezecskéjét.

„Anyád nem csókolhat meg,“ mon
dá, mialatt a takaró alá dugta a kis 
kacsokat. Észrevette ugyan, hogy 
ezek forróak, de ő ezt csupán az iz
gatottságnak tulajdonította. — „Re
méli anyád, hogy ezentúl engedel
mesebb leszel“, mondá, amint a 
szobát elhagyá.

Körülbelül éjfél tájban elhívták a 
gyermekhez, akit már meg sem is
mert. Ott ült egyenesen, arca izzadt, 
szeme lángban égett. Ettől kezdve 
napokon át tombolt láza, mialatt 
kiszáradt ajkai folyton suttogták: „O 
csókolj meg anyám, csókolj meg; 
máskülönben nem tudok elaludni.
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Nem csókolod meg kis Iluskádat? 
Nem tudok aludni. Nem leszek soha 
többé rossz kislány, csak megcsókolnál! 
Ó édes anyám csókolj meg kérlek, 
mert nem bírok elaludni 1 “

De már mihaszna volt annak a 
sok csóknak, mellyel gyermekét el

halmozta ? Egy borongó reggelen 
örök álomba szenderült, melyből még 
senki föl nem ébredt. Az utolsó halk 
szavak ezek voltak: „Engedelmes
leszek anyám, csak csókolj meg “ 

Áz anya kis lluskáját szívből sze
rette ; csak javítani akarta gyermekét

e kis büntetéssel, — csakhogy nem 
értette meg jól kedvencét.

*
Aki könyörtelen, megszűnik ember 

lenni 1
Németből: Hajék Hermin.

Birtokunk jövedelmének em elé
séről.

ii.
5. A termés szaporításának legha

talmasabb emeltyűje azonban a meg
felelő és céltudatos trágyázás. Az 
összes trágyafélék között pedig nem
csak a legértékesebb és legbecsesebb, 
de egyszersmint helyes gazdálkodás 
mellett a legolcsóbb is, a jól kezelt 
istállótrágya.

Az istállótrágyáról ugyanis általá
nosan ismeretes, hogy az bármely 
növény alá alkalmazva és minden 
talajon mutat termésszaporitó hatást, 
a mi könnyén megérthető, ha meg
fontoljuk, hogy az istállótrágya az 
állatok által megemésztett növényi 
anyagokból és az alomból állván, 
mindama növényi tápláló-anyagokat 
tartalmazza, a melyek egy uj nö
vénynek táplálkozására szükségesek. 
Azonkívül humusképző anyagokat is 
tartalmas, a melyeknek részint a talaj 

i  vizkötőképességét, részint annak föl- 
melegedését fokozó hatását régóta 
ismerjük, de meg az istállótrágya 
elkorhadása folytán keletkező szén
sav és egyéb bomlási termékek a 
talaj elmálását elősegítve, közvetve 
is szaporítják a talaj növényi táp
lálóanyag-tartalmát s igy fokozzák 
annak termékenységét.

Istállótrágya nyerése szempontjából 
pedig főfontosságu az állatállományt 
szaporítani. Az állatállomány szapo
rítása pedig a takarmánytermésztés 
fokozását követeli s ez azután némely 
gazdának nagy fejtörést okoz, mert 
a piaci növényeknek egyrészéről a 
takarmánynövények termesztése szem
pontjából le keil mondania és első 
pillanatra méltán gondolhatja, hogy 
az esetre, ha kevesebb búzát, repcét, 
rozsot, árpát stb. termeszt, kevesebbet 
vihet a piacra és igy kevesebb lesz 
a gazdaság jövedelme is. Ámde ez 
nem úgy van! Az állati hús és állati

termékek ára állandóan emelkedőben 
van s igy bőségesen megkapja ezek
ben az elmulasztott növényi termékek 
árát s azonfölül mellékterményül ma
rad a trágya, a melynek termésfokozó 
hatását épen mostan fejtegetjük.

Trágya és trágya között azonban 
igen nagy a különbség! Az állat egy
általán nem termel növényi tápláló
anyagokat, csak azokat juttatja vissza 
a melyet maga is kapott, ennélfogva 
a hizlalótakarmány után vagy az ok
szerűen tartott tejelőmarha után szár
mazó trágya sokkal több növényi 
táplálékot tartalmazván, jóval többet 
is ér, mint ama rideg marhák trágyája, 
melyek csak föntartó takarmányban 
részesülnek. Az intenzivebb takar
mányozás, ha az okszerűen történik, 
a fokozottabb hús- és tejtermelésben 
fizeti ki magát, de csak akkor, ha a 
javító abraktakarmányt olyan mennyi
ségben és olyan arányban etetjük, 
mint az állataink meghálálják ; mellőz
hetetlen ez okból, hogy a gazda 
számítson, ismerje az egyes takar
mányanyagok haszonértékét s bőven 
bánjon ott, a hol annak etetése ki
fizeti magát, de takarékoskodjék, a 
hol az okszerűen lehetséges.

A legkitűnőbb trágya is elvesztheti 
értékének legnagyobb részét, ha nem 
részesül a kellő kezelésben. Ha a 
trágya nedvességhiány miatt kiszá
radván, megpenészedik ; ha nem viz- 
áthatlan telepen erjed, miközben gon
dosan trágyalével locsolandó, akkor 
a trágya csak kilúgozott alommá 
válik, mert az értékes foszforsav és 
káli elszivárog belőle, a még érté
kesebb ammóniák pedig részint elszáll, 
részint megsemmisül. Műtrágyát vásá
rolni csak akkor tartom helyénvalónak, 
ha az állatállomány fokozása bármely 
okból nem lehetséges és megtagadom 
a jó gazda elnevezést attól, aki ha 
műtrágyát vásárol is, de a saját 
istállójában termelt trágyát elhanya
golja és pusztulni engedi.

Különösen fontosnak tartom az 
istállótrágyának javítása és konzer
válása szempontjából, annak gipsszel 
vagy szuperfoszfát gipsszel való föl
hintését, mely a korhadó istállótrá
gyából elszálló ammoniákot köti meg, 
s igy annak ez időszerint legértéke
sebb és legjobban fizetett alkotórészét 
tartja vissza a termesztendő növények 
javára.

Ha a fölhintést magában az istálló
ban végezzük, annak a levegője javul, 
s ez állataink egészségi állapotára 
lesz kedvező, úgy hogy ezt elmu
lasztani igazán nem volna szabad, 
holott tudtommal ezt újabban jobban 
elhanyagolják.

Nyilvánvaló azonban, hogy az is
tállótrágya nem tartalmazza olyan 
arányban a növényi táplálóanyagokat, 
mint arra a termesztendő növénynek, 
vagy a gazdaság talajának szüksége 
volna; ilyen esetekben a műtrágyá
hoz fordulni a gazdának saját jól 
fölfogott érdekében kötelessége. Liebig 
óta tudjuk, hogy a termés különben 
normális viszonyokat föltételezve, azon 
növényi tápanyagtól függ, mely a 
legkisebb mértékben áll a termesz
tendő növénynek rendelkezésére a 
talajban. A magyar viszonyok között 
nagy általánosságban azt mondhatjuk, 
hogy ez : a foszforsav és a nitrogén. 
Igen sok talaj van azonkívül, a mely 
mészhiányban szenved, bizonyos vi
szonyok között a kálisókkal való 
trágyázás is kifizeti magát.

Pár évtized előtt a magyar gazdák
kal még nem igen lehetett a műtrá
gyák használatáról beszélni. Legtöb
ben azt hitték, és pedig többen saját 
kísérleteik alapján nyilatkoztak úgy, 
hogy a mi viszonyaink közé nem 
való a műtrágya; valószínűleg azért, 
mert nem azt, nem akkor és nem 
olyan módon alkalmazták, mint az 
szükséges lett volna. Ma azonban 
lényegesen megváltoztak a viszonyok. 
Aligha tévedek, ha azt állítom, hogy
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ezidőszerint évente több mint 25.000 
vaggon műtrágyát, több mint 10 
millió korona értékben használ föl 
évente a magyar mezőgazdaság és a 
műtrágya alkalmazása mindig széle
sebb körben terjed, a gazdasági egye
sületek és szövetkezetek közvetítésé
vel már nemcsak az uradalmak, ha
nem a kisgazdák is meggyőződtek 
annak hatalmas termésfokozó hatá
sáról. S a kik már évtizedek óta 
rendszeresen használják, bizonyára 
nem tennék azt, hogy évről-évre annyi 
pénzt hiába szórjanak ki trágyaalak
ban földjeikre, de midőn azt tapasz
talják, hogy 10—12 korona áru mű
trágyának íölszórása folytán fél év 
múltán 20—24 korona vagy külö
nösen répánál még annál is több ter
méstöbbletre számíthatnak, bizony 
nagy mulasztást követnének el, ha

a műtrágya terméslokozó hatását 
ki nem használnák.

Ezek után csak azt ajánlhatom, 
hogy minden gazda tanulmányozza 
tüzetesen a földjeit, tegyen először 
kicsinyben a lakóháza közelében lé
tesített kísérleti telken trágyázó kísér
leteket, ha ez kedvezőnek mutatkozik, 
akkor a kísérletek útmutatása kap
csán használja a műtrágyát s bizo
nyára ő is hasznát togja látni. így 
haladva, a majdnem változatlan kli
matikus és folyton változó időjárás 
viszonyainak ellenében is, talán nem 
is olyan sokára, elkövetkezik nálunk 
is, a mit régen csak mint jámbor 
óhajtást mertünk nyilvánítani, hogy 
hazánkban is két kalász nő ott, a hol 
eddig csak egy nőtt, de ezt a második 
kalászt a gazda csak szorgalma, in
telligenciája, s az előbb mondottaknak

kellő figyelembevételével, a műtrágya 
okszerű alkalmazása révén fogja el
érhetni.

Ezzel pedig párhuzamosan emel
kedik az állattartás jövedelmezősége; 
s ott, hol mellékiparágak is föl vannak 
karolva, ezek kifizetik magukat s ez 
már nemcsak a gazdának magán
érdeke, de országos érdek is. így 
működve, a gazda nemcsak saját 
zsebének használ, de hazafias köte
lességet is teljesít.

G A B O N A Á K A K .

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1912. év, június hó 6 an.

Búza 22 80, Rozs 21.—, Árpa 22.—, Zab 
21.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Az egyház köréből.
Uj árvaház. A modori II. evang. 

egyház új árvaházat létesít, mellyel 
sok árvaszék jövendőbeli neveltetését 
biztosítja és sok szerencsétlen özvegy 
könnyét fogja letörülni. Május 12-én 
volt az ünnepélyes alapkő letétel, a 
midőn is igen nagy közönség jelen
létében több beszéd hangzott el — 
lelkesítve buzdítva az emberbaráti 
mű támogatására, mert a költségnek 
körülbelöl csak a fele van meg. Az 
árvaház ötven árva befogadására van 
tervezve. Istenes munkát végez, ki a 
kegyes célt támogatja. — Az épület 
Isten segítségével őszre állni fog s 
hirdetni fogja hosszú időn át az 
evangéliomi áldozatkészség dicsőségét.

Egy lelkész búcsuzása. Megható 
szeretettel vettek búcsút a Kétyre 
megválasztott Gyalog István balti 
lelkésztől hívei, kik öt éven át a 
szeretet és tisztelet folyton erősödő 
érzéseivel vették körül. Pünkösd
vasárnap délután az iskolásgyermekek 
évzáró vizsgája után Schrauf Endre 
kántor-tanító meleg szavakkal köszönte 
meg az iskola és gyülekezet érdekében 
kifejtett fáradhatatlan munkásságát. 
Azután a gyermeksereg nevében há
rom leány búcsúzott el szeretett lel
kipásztoruktól. „Virággal fogadtunk, 
virággal búcsúzunk tőled,“ — igy 
szólt a megható kis vers. Ezután

Gyalog István lelkész mélyen megin
dulva köszönetét mondott munkatár
sainak, a két tanítónak, kiemelve azt 
a követésre méltó viszonyt, amely 
közte és a tanítók között fennállott. 
A gyermeksereghez is meghatóan 
szólt, s végre a gyülekezet jelenlévő 
tagjainak is köszönetét mondott, kérve 
Isten áldását reájuk. Pünkösd más
napján délelőtt a lelkész búcsuszó- 
noklatot tartott. Utána az egész gyü
lekezet szeretettel búcsúzott el tőle s 
könnyes szemekkel tekintett tova 
robogó kocsija után.

Hangverseny. A sárszentlőrinci ev. 
nőegylet az egyesület céljaira szépen 
sikerült hangversenyt tartott, melynek 
műsora a következő volt: 1. Prolog. 
Előadta: Molnár Lídia. 2. Sántha— 
Kirchner: Esti dal. Énekelték a Nő
egylet leánytagjai. 3. Arany János: 
Rozgonyiné. Szavalta: Kiss Ilonka, 

j 4. Magyar népdalok. Énekelték a 
[ Nőegylet ltánytagjai. 5. Epilóg. Elő- 
j adta: Varga Mariska.

Harangavatás Uraiújfaluban. Szép 
és megható ünnepélye volt az urai- 
uj falui gyülekezetnek. Két új harang
ját, egy 5 mázsás és egy közel 3 
mázsás harangját avatta fel Kund 
Sámuel esperes, Varga József sár
vári és Zongor Béla helybeli lelkészek 
kíséretében, kiemelvén beszédjében 
különösen Nagy Pál felügyelő érde
meit, kinek nevét a kisebbik harang

is viseli, s kinek oroszlánrésze van 
a két harang létrejöttében, kiemelve 
továbbá a másvallásuakat, kik a ne
mes célra való adakozásban szintén 
résztvettek. A harangok szólnak, — 
úgy mond, — szólnak a hívek áldo
zatkész buzgóságáról, melynek fényes 
bizonysága az, hogy a harangok ára 
közadakozásból jött össze. Miután 
beszédje végén a harangokat fel
avatta, megszólaltak azok, s tiszta 
szép csengésüket néma meghatott
sággal hallgatta a gyülekezet. Utána 
a helybeli lelkész mondotta az az
napi epistola alapján az ünnepi be
szédet. Az ünnepségre nagy szám
ban sereglettek össze. Jelen voltak: 
Simon Ödönné, nyug. főispán neje, 
Nagy Pál, Kis Gyula, id. Szigethy 
Sándor, Radó Lajos, dr. Ostfty Lajos, 
Károlyi Endre, dr. Mesterházy Ernő, 
Horváth Ernő felügyelők; id. és ifj. 
Vidos józsef és családjuk, Vidos Ala
dár és Vidos József csász. és kir. 
kamarások, Horváth Béla, Györkös 
Ferenc és családja, Tuboly Lajos fő
szolgabíró, Hauler János szolgabiró, 
Kiss Zsigmond tb. szolgabiró, dr. 
Hetthéssy Elek és családja, Milán 
Gyula rábaszabályozó társasági sza
kaszmérnök, ifj. Szigethy Sándor, 
Zongor Viktor, Németh Márton nyug. 
tanító és a gyülekezetbeli tanítók.

Az avatási ünnepély után, este 7 
órakor a nőegylet tartott egy színi-
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előadással egybekötött táncmulatsá
got, mely úgy anyagi, mint erkölcsi 
tekintetben fényesen sikerült. Színre 
került a „Sárga csikó“ című nép
színmű, mely a közönség osztatlan 
tetszését vívta ki. A vendégek a kora 
reggeli órákig voltak együtt. A tiszta 
jövedelem jól felülhaladja z.z 500 ko
ronát. Elismerés illeti Nagy Pálné, 
nőegyleti elnököt, ki fáradhatatlan 
buzgalommal segítette sikerre az es
télyt.

A Bethlen Gábor Kör jubileuma.
A magyar protestáns társadalom 
lélekemelő ünnepet ült múlt vasár
nap, a fővárosi vígadóban. A nagy 
erdélyi fejedelem neve alatt tíz évvel 

• ezelőtt megalakult protestáns egye
temi és tőiskolai ifjúság egyesülete 
tartotta jubileumi és zászlóavató 
ünnepélyét. A 10 éven keresztül be
csülettel, vallásos és hazafias lelke
sedéssel folytatott munkának méltó 
jutalma volt a vasárnapi díszes ün
nepség. Ott volt a legfőbb állami 
hatalom, a kormány képviseletében 
Balogh Jenő dr. államtitkár, a pro
testáns egyházak képviselőin kívül 
megjelentek a római katolikusok kül
döttei, vármegyék, városok, fővárosi 
és vidéki egyesületek, ifjúsági körök 
képviselői, hogy együtt örüljenek a 
protestáns diáksággal. Ott voltak az 
egyesület előkelő pártfogói élükön 
báró Radvánszky Antalnéval, aki a 
zászlóanyai méltóságot töltötte be.

A Bethlen Gábor Kör áldásos mű
ködésében nagyjelentőségű marad ez 
a nap. Díszes gyönyörűen kiállított 
lobogó alá tömörítheti ezentúl a több 
mint 2000 fővárosi protestáns főis
kolai hallgatót. Tökéletesebben meg
felelhet kitűzött céljainak: jobban 
támogathatja erkölcsileg, szellemileg 
és anyagilag tagjait. Otthonát, mely
ben állándóan hét szegény sorsú ifjú
nak nyújtott ingyen lakást, talán ki
bővítheti ; a társadalom támogatásá
val mindig több és több ebéd,- va
csora- és pénzsegélyt adhat a sok 
szűkölködő, magasabb életcélért küzdő 
protestáns fiatal embernek. Olvasó
termét, könyvtárát megnagyobbíthatja, 
vallásos, tudományos és irodalmi elő
adásokat gyakrabban rendezhet, hogy 
megvédje tagjainak lelki és szellemi 
életét a vallást és hazát támadó, 
pusztító irányokkal szemben.

Minden tekintetben érdemes a 
Bethlen Gábor Kör a társadalom 
pártfogására, teljes igyekezettel tö
rekszik megteremteni azt az állapo
tot, melyet a dicső fejedelem jelszava 
hirdet: „Szabad hazában Istennel 
élni Istenért!“ Ezt irta az egyesület I

felszentelt lobogójára, ezért az esz
ményi célért fáradnak önzetlen lel
kesedéssel tagjai.

Evang. leányinternátus. Dicséret- 
reméltó intézményt létesített a győri 
evang. gyülekezet, mely újabban ha
talmas erővel munkálja az egyházi 
belmiszió szántóföldjét. Evang. leány
internátust állított fel a gyülekezet 
szeretetházában azon vidéki evang. 
leányok számára, kik a város vala
melyik női tanintézetébe járnak. Az 
evang. vallásos nevelést diakonissák 
végzik. Az internátust 1912. szept. 
havában nyitják meg s 25 növen
déket vesznek be. Egy tanuló eltar
tási díja havonként 50 korona. Je
lentkezni július 30-ig lehet a győri 
evang. lelkészi hivatalnál. A jó Isten 
áldja meg ezt az uj intézményt és 
tegye evangéliumi egyházunk erős 
bástyájává.

Adomány. Drecksler Sándor ven
déglős (róm. kath.) és felesége Bund
schuh Vilma (ev.) a sárvári evang. 
gyülekezetnek egy márványból ké
szült márvány keresztelő vízmedencét 
ajándékoztak, 450 kor. értékben. A 
jócselekedet önmagát dicséri I

Példás áldozatkészség. Azoknak név
sorához, akiket a Harangszo múlt számában 
kimutattunk, kik az épülő vadosfai templom 
uj orgonájára összesen 397ß’70 K adtak 
össze, csatlakozik most Kisfaludról Ajkay 
Sándor 200 és Odor István és felesége Kiss 
Lídia 2 koronával. A végösszeg tehát 4078 
K 70 fill.

A potyondi adakozók névsorából kimaradt 
Kiss Ferencné és fia 10 K és Kiss Lajos és 
neje Halász Eszter 10 K adományával To
vábbá Mátis Sándorné, Horváth Józsefné, 
Böröczky Zsusanna, Rosta Samu és neje, 
Szalay Zsigmond és neje. Rosta Gábor és 
neje nem 4 K, hanem 5—5 K-át adományoztak.

Itthonról.

Véres napok. Budapesten a szociál
demokrata párt nagyarányú tüntetést 
rendezett az általános, titkos választó
jog mellett, mely tüntetés azonban 
véres zavargásoknak lett okozója. A 
rendőrség, katonaság és csendőrség 
csak nehezen boldogult az 50 ezerre 
tehető tömeggel. Sok helyen véres 
összeütközés volt. A tüntető munká
sok revolverrel lövöldöztek, törtek, 
zúztak. Mintegy 400 villamoskocsit 
összeromboltak. A gázlámpákat össze
törték, a gázt meggyujtották. Nyolc 
halottja van a tüntetésnek és sok 
sebesültje.

Pusztító árvíz. Erdélyre ismét rá
nehezedik az Isten sújtoló keze. A 
múltkori orkán után az árvíz okoz 
rettenetes pusztítást. A Szamos, Ma
ros, Temes mind kiáradt. Lúgoson |

2 i5 .

300 ház összedőlt, több emberélet 
elveszett. Resiczabányán 70 ház dőlt 
össze, többen meghaltak. A 300 ház
ból álló Csebze község valósággal 
eltűnt a hullámokban, csak az egy 
templomtorony áll még. A halottak 
száma 60—80. A katonaság és csend
őrség mindenütt a legnagyobb erő
feszítéssel dolgozik. Az egész ország
ban megindult a mozgalom a teljesen 
tönkrement szegény emberek fejsegí
tésére.

Állatbetegség emberen. Az óbecsei 
járás községeiben a veszedelmes 
takonykor nagy mérvben pusztít a 
lovak között, úgy hogy eddig már 
tizenöt lovat lövetett agyon a ható
ság. Egy ilyen beteg lova volt Szta- 
nisits Gyóka jómódú bérkocsitulajdo
nosnak is, de eltitkolta lova beteg
ségét és maga ápolta a beteg lovat. 
Ápolás közben a fertőző bajt Sztani- 
sits is megkapta és az oly erővel 
tört ki rajta, hogy sem az óbecsei, 
sem a szabadkai közkórház orvosai 
nem tudtak rajta segíteni. A gazdag 
lókereskedő iszonyú kínok közt meg
halt.

Vashid a Balatonon. A balatoni 
hajóközlekedés már régi idők óta 
késedelmes és semmi tekintetben sem 
elégíti ki a magyar tenger partján 
fekvő községek lakosságának igényeit. 
A Balatoni Szövetség most elhatá
rozta, hogy a balatoni közlekedés 
megjavítása érdekében a Balaton leg
keskenyebb részén : Tihany és Szán
tód községek között a Balatonon ke
resztül vashid építését kéri.

Az ország dolgáról.

Zavarok a képviselöházban. Hosz- 
szas huza-vona után ugyancsak gyors 
egymásutánban váltogatták egymást 
a képviselőházban a nagy események. 
Návay elnök tényleg lemondott s a 
többség Tisza István grófot ültette az 
elnöki székbe. Az ellenzék azonban, 
— mivel Návay lemondását nem en
gedték vita tárgyává tenni, — nem 
ismerte el a választást törvényesnek. 
Tisza István rendkívüli szigorúsággal 
alkalmazta a házszabályokat. A napi
rend előtti felszólalásokat nem en
gedte meg; rendreutasítással, szó
megvonással, a mentelmi bizottsághoz 
való utasítással igyekezett rendet te
remteni. Ez az erőszakos eljárás kö
zelebb hozta egymáshoz az ellenzéket.

Újabb tárgyalások és a megegyezés. 
Míg ezek a parlament nyugalmát ve
szélyeztették, addig az ellenzék ve
zérei tárgyalásba bocsátkoztak, hogy
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megállapodjanak a választójog alap- 
elveire nézve. Sokszor elakadt a tár
gyalás. Végül is úgy látszott, hogy 
Justh Gyula személyén az egész meg
hiúsul. Végre mégis sikerült megegye
zést teremteni. Ennek fő pontjai a 
következők:

A választók száma két millió négyszázezer.
Titkos a választás a tizenötezer léleknél 

nagyobb községekben és azokban a kerületek
ben, ahol az írni olvasni tudók száma hatvan 
százalékot tesz ki. Az ellenzék számítása szerint 
százhét kerületben volna titkos a választás.

Választók maradnak az eddigi választók 
mindaddig, míg eddigi képesítésük megmarad, 
ezeken kívül minden magyar honos férfi, aki 
tíz éve magyar állampolgár, írni és olvasni tud, 
huszonnégy éves és egy év óta helybenlakó.

Az írni-olvasni nem tudók közül választók, 
akik legalább húsz korona adót fizetnek, vagy 
akik a munkás-betegpénztárnak két éven belül 
tizenkét hónapig tagjai Fölmentetnek az írás- 
olvasás igazolása alól, akik hat osztályról bi
zonyítványt mutatnak föl.

A választási költségek (fuvar, élelmezés, 
zászlók, jelvények) eltöltendők.

Kikötötték, hogy egyetlen párt sem jogo
sult a választójogról külön tárgyalni a kor
mánnyal; csupán az ellenzék együtt es megbízot
tai tárgyalhatnak a megegyezés módozatairól.

Ami a véderőreformot illeti, az ellenzék 
követelése ez: a végleges reformból kihagyandó 
a 43-ik szakasz (a tartalékosok és póttartalé
kosok behívása), a katonai büntetóperrendból 
a német nyelv kiküszöbölendő. Ha itt a meg
egyezés meghiúsulna, akkor néhány évre szóló 
ideiglenes megoldásban egyeznék meg az el
lenzék a végleges véderőreform kedvezéseivel, 
tehát a kétéves szolgálattal.

A házszabály revízió csak a belügyikre 
vonatkozhatik, a közös ügyekre nem.

Az ellenzék megállapodását Kossuth 
Ferenc szombaton terjesztette be a 
képviselőházhoz. Lukács miniszter- 
elnök válaszában megígérte, hogy a 
kormány a közel napokban nyilat
kozik az ellenzék követelésére nézve.

Az erdélyi magyarságért. Maros- 
tordamegye törvényhatósági bizott
sága rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen igen üdvös mozgalmat indí
tottak meg az oláhok birtokvásárlá
sában rejlő nagy nemzeti veszedelem 
ellen. Bethlen István gróf országgyű
lési képviselő ugyanis beszámolt Er
délyben tett telekkönyvi tanulmányo
zásáról s kimutatta, hogy Erdélyben 
az utolsó öt év alatt 166.000 hold 
terület került oláh kézre hatvannyolc 
millió korona értékben. Az oláhok 
céltudatos birtokvásárló politikájának 
megakadályozása végett indítványozta, 
forduljon a törvényhatóság a kor
mányhoz, hogy még a választójogi 
törvényjavaslat előtt terjesszen az 
országgyűlés elé egy olyan telepítő 
és parcellázó törvényjavaslatot, amely 
alkalmas legyen a magyar nemzeti 
érdekek megvédésére. A közgyűlés 
kimondta, hogy ilyen értelemben fölír

a kormányhoz, s kérni fogja az egész 
magyar sajtó támogatását.

A nagyvilágból.
Nagy sztrájk Angliában. London

ban a szállító munkások sztrájkba 
léptek. Több mint százezer ember 
megszüntette a munkát, minek kö
vetkeztében az élelmiszerek ára hi
hetetlenül felszökött.

A világ legnagyobb hadihajója. New- 
port-Newsben (Virginia), a Texas 
nevű óriás Dreadnoughtot vízre bo
csátották. Az uj hajó a világ legna
gyobb és legerősebb hadihajója, 28,367 
tonnás, hosszúsága 875 láb és gyor
sasága 24 csomó.

Vasúti katasztrófa. Múlt szombat
ról vasárnapra virradó éjszaka rémes 
vasúti szerencsétlenség történt Páris 
közelében: két vonat összeütközött 
s utasaik közül tizenhárom meghalt 
és vagy ötven megsebesült. A sze
rencsétlenséget a kitérő sin szabályozó 
rudjának törése okozta.

Földrengés. Romániában, Focsari- 
ban földrengés volt. Nyolc ház össze
dőlt. Több ember meghalt.

Áradás. Santiago de Csilében, Ga- 
tico bányában az áradás nagy szeren
csétlenséget okozott. A toledói mun
kástelepen negyven ember a vízbe fűlt.

Éhínség egy skót szigeten. A St.
Kilda sziget lakossága éhínségbe ju
tott. A Hebridák nyugoti szigeteit 
ugyanis az utolsó hónapokban a nagy 
tengeri viharok miatt nem bírták az 
élelmiszerszállító hajók megközelíteni 
A lakosság olyan nyomorúságba ju
tott, hogy közel volt az éhenhaláshoz. 
A nyolcvan főnyi lakosság heteken 
át a szigeten fészkelő sirályok tojá 
saival táplálkozott. Végre megérke
zett az Atlantik gőzös és ellátta 
ennivalóval az éhezőket.
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szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőraktara.
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok. i

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirm áció i
em lék lap jai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Wellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

n n U i  G É P G Y Á R
r U í l L  SZOMBATHELY.
Alapíttatott Í8S6. —  Számtalan kitüntetés.

Gyártmányai:
Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla viJlamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
A „Luther Társaság* hivatalos lapja.

Megjeleni]! novembertSl f e M r lg  minden vasárnap, márciustól októberig minden második vasárnap. 
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület 

Szerkeszti KAP I  B É L A  ev. lelkész.
Előfizetést ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona* —* Az előfizetési dijak, kéziratok és m indennemű m eg

keresések a szerkesztéség címére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. le lk ész'és tanító Is.

TATALOM: Z á b rá k  D é n e s :  Tehozzád közelebb (vers). — N a g y  I s tv á n :  A nyomorúság völgyében. — C site  K á ro ly '. Adakozás. 
M a jb a  V ilm o s : Luthertársasági értesítés. — P oh án ka M a r g i t: Séta az Ipolynál (vers). — Az amerikai birtokok. — Ország-Világ.

Tehozzád közelebb.*)
(Régi angol ének, melyet a „Titanik“ elsiilye- 
désekor, 1912. április 14-én éjjel, a hajózene

kar játszott.)

1. Tehozzád közelebb :/: Mind köze
lebb 1

E jelszó egyesít :/: Uram 1 veled. 
Karod bölcsen vezet :/: Tehozzád

[közelebb,
Mind közelebb.

2. Tehozzád közelebb :/: Vígy szár
nyadon,

Habár a test és vér :/: A porba von. 
Oh örök szeretet :/: Hozzád mind

[közelebb
Vígy szárnyadon.

3. Tehozzád közelebb :/: Vonj én
[Atyám,

Midőn öröm napja :/: Mosolygreám. 
Szivem el nem feled I :/: Tehozzád

[közelebb
Vonj én Atyám.

") Az egész világot megrendítő, borzalmas 
hajókatasztrófa által ismeretessé lett ezen ének 
dallamát Kapi Gyula nyug. képezdei igazgató 
átdolgozásában legközelebb az ének- és zene
pártoló egyesület szándékozik kiadni és a ta
nítóknak megküldeni.

4. Tehozzád közelebb :/: . .  .Oh halld
[imám 1

Midőn vészes habok :/: Támadnak
[rám,

Jöjj, mentsd meg hivedet :/: . . .
[Tehozzád közelebb. ..  

Oh halld imám!

5. Tehozzád közelebb :/: Mind köze
lebb 1

E jelszó egyesít :/: Uram, veled. 
Ha sírom eltemet :/: Hozzád leg- 

* [közelebb
Vidd lelkemet I

Németből: 
Zábrák Dénes.

A nyomorúság völgyében.
Altscherbitz, 1912. május.

Éppen egy éve lesz, hogy egy 
szép májusi napon, vagy hatvanan, 
egyetemi hallgatók elindultunk Lang 
egyetemi tanár vezetése alatt a Hal
iétól egy órányira tekvő Alt-Scher- 
bitzbe, hogy az ottani ápoló és elme
gyógyintézetet meglátogassuk.

Csoportunkban a különféle nem
zetek képviselői meglehetős tarka

képet nyújtottak. Volt köztünk afri
kai, amerikai, ausztráliai, francia, an
gol, német, sőt még pár japán is, 
kiket bizonyára mint orvosokat érde
kelt a kirándulás.

A hely, hova igyekeztünk, kies 
fekvésű; a porosz fensík égvényes, 
egyhangú homokmezőjéből, mint üde, 
kis oázis válik ki és már messziről 
csalogatva hívja fel magára a figyel
met. Hogy meg az intézet kapuján 
belépünk, elragadóan szép kilátás 
fogad bennünket.

Amerre nézünk, mindenütt árnyas, 
szép helyek, virágszegéllyel bevont 
veteményes ágyak, rózsaligetek, re
mek lugasok teszik változatossá és 
vonzóvá a környéket, úgyhogy szinte 
mindannyiunknak megjön a kedve 
az ittmaradáshoz s önkénytelenül 
szökik el a sóhaj ajkunkról: bárcsak 
ilyen szép helyen jelölne ki a Gond
viselés a mi számunkra is lakóhelyet!

Az intézet igazgatója, hozzácsatla
kozott lelkésze és orvosi kara, lekö
telező szívességgel üdvözöl és kalau
zol bennünket mindenhova. Legelő
ször is az ünnepi nagyterembe 
megyünk, amely díszével, ízléses 
berendezésével és tágasságával előre
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jelzi, hogy itt nem csupán valami 
kisszerűt fogunk látni, hanem mind
azt, amit csak egy ilynemű intézettől 
a jelenkor megfinomodott ízlése mél
tán megkíván. — Érdeklődéssel hall
gatjuk az igazgató közlése nyomán 
az intézet házirendjét, a betegekre és 
ápolókra egyaránt kötelező rendsza
bályokat ; az ápoltakkal való bánás
mód irányadó elveit.

Az intézet kizárólag csendesebb 
magaviseletű őrültek számára van 
berendezve, kik többnyire már szü
letésüktől fogva nélkülözik a legbe
csesebb isteni adományt, mindnyá
junknak legdrágább és legféltettebb 
kincsét: az ép elmét; azonkívül sú
lyos idegbajosok, nyavalyatörősek, 
szívfogásosak, magukkal jóltehetetlen 
hülyék lakói ez intézetnek, de akik 
egymásnak életét mégis nem veszé
lyeztetik I Felügyelet nélkül azonban 
egy percre sem maradhatnak sem 
éjjel, sem nappal.

A díszterem falán kifüggesztve áll 
előttünk az egész intézetnek térképe, 
melyen mindenekelőtt annak óriási 
(pár száz holdat magában foglaló) 
kiterjedése tűnik szemünkbe, úgyhogy 
nem is annyira az intézet, mint a 
telep nevet illeti meg. Az igazgatói 
és orvosi lakásokat kivéve, egyetlen 
emeletes épülete sincs, hanem az 
egyes kisebb házak elszórtan, mint 
valami kis nyaralók helyezkednek el 
a virágárban úszó díszes parkban.

Hogy az ünnepi nagyteremből az 
intézet egyes részeinek megtekintésére 
indulunk, nyílik csak igazán alkal
munk, hogy a körüllevő park termé
szeti szépségeiben gyönyörködjünk I 
Mindenütt az emberi kéz munkája, 
gondoskodása, szorgalma és ügyes
sége látszik; a gondviselés pedig 
mintha kárpótolni kívánná e szeren
csétlen betegeket, azért a lelki szívár- 
ságért, azért a szomorú sötétségért, 
amely leikükön ül, ezer meg ezer 
pompával ragyog, illatozik feléjük, 
hirdetve a Mindenhatónak mindenütt 
megnyilvánuló s elfoghatatlan jóságát. 
S minél tovább haladunk, csudál- 
kozásunk annál jobban növekszik. Itt 
kristály tiszta patak kígyózik végig 
a kerten, mellette, — a szürke porosz 
fensikon oly ritka és szokatlan, de a 
szemnek annál kellemesebb — üde 
pázsit, gyönyörű szép rét zöldelik; 
amott mesterségesen összehordott ha
lom, mellette jegenyesorok, a virág
pompában álló gyümölcsfák pedig, 
mint valami óriási bokréta ékesked
nek köröskörül. Itt, amott egy-egy 
stájeri stilban épült villaszerű kis épü
let mosolyog felénk fehér falával a

lomb közül, némelyik pedig annyira 
el van dugva a sűrűben, hogy csak 
akkor vesszük észre, mikor éppen el
haladunk mellette. Az éneklő-madarak 
százai szinte versenyre kelnek üdvöz
lésünkben I Száz meg száz torokból 
hangzik felénk a bűbájos madárdal.

De ember nincs sehol! Ember nem 
jár e fenséges templomban, emberi 
hang, emberi kacagás nem vegyül 
bele a fenséges -mélódiába. Sehol 
senki, akiről láthatnánk, hogy élvezi 
az illatárt a pompát és a nagyszerű 
hangversenyt.

Hogy igy önkéntelen is embert 
keresek tekintetemmel, egyszerre csak 
rémes sikoltás zavarja meg néma 
szendergésemet 1 Egy keskeny kis léc- 
kapú zára csattanva nyílik fel előt
tünk, — arra a helyre értünk, ahol 
örök szomorúság az élet, amelynek 
lakói, vagy nem ismerik a könnyet, 
nem tudják felfogni, megérteni s mél
tányolni a küzdelmet, vagy pedig 
éppen ellenkezőleg a testet-lelket ölő 
céltalan borongásban ellágyulva két
ségbeesve, beleőrülve, hajukat tépve, 
fogukat csikorgatva töltik napjaikat, 
esztendeiket. A rögeszmével foglal
kozó elmebetegek női osztályának 
első pavillonában voltunk. Szép idő 
lévén a betegeknek legnagyobb része 
künn üldögélt a tágas udvaron, amely 
mindegyik házat külön léccel körítve 
körülveszi. Kívülről a házon semmi 
cifraság ; nemes egyszerűség minde
nütt, bent azonban tágas, kényelmes 
és ízléses berendezés, tisztaság és jó 
levegő annál kellemesebb benyomást 
gyakorol a látogatóra. Általában 3—4 
betegre számítanak egy-egy ápolónőt, 
kik mint a gondos édesanya gyerme
kein, oly szeretettel és minden apró
lékosra kiterjedő gondoskodással jár- 
tatják végig szemeiket e szerencsétlen 
nagy gyermekeken, kiket öltöztetni, 
etetni és dajkálni kell, mint valamely 
kis csecsemőt.

Az ápolónők szíves mosollyal fogad
nak bennünket; de a betegeknek 
némelyike vadúl forgó szemekkel néz 
reánk. Egy fiatal erőteljes nő, hogy 
meglát bennünket sir, mint a félénk 
kis gyermek, s remegve bújik a sze
líd, jóságos arcú ápolónő háta mögé. 
Másokat ellenben nem zavar látoga
tásunk, a kiváncsi szemek pillantásai, 
folytatják tovább megszokott egyforma 
foglalkozásukat, mely évek hosszú 
során keresztül rögeszméjükké vált. 
Egyikük örökösen alacsony kis zsá
molyon ül, melyet mindenüvé ma
gával visz, azután kikeres tekinteté
vel egy pontot a padlón s órák hosz- 
szat arra bámul, mígnem kimerültén

fásult tagokkal össze nem esik. Amaz 
egyik kezét a másikhoz dörzsöli, pe
dig már számtalanszor kisebesült az 
örökös súrlódástól, a harmadik szün
telen olyan mozdulatokat tesz kezével, 
mintha kötne, pedig semmi sincs 
kezében

Képes újságok, apróbb, könnyebb 
elbeszéléseket, verseket tartalmazó 
könyvek hevernek itt ott, az asztalon 
és ablakdeszkán, az asztal közepén 
pedig egy egyszerű feketetáblás biblia, 
mellette imakönyv, ha netán valaki 
az örökélet üdítő vize után szomju- 
hozna.

Az egyes termek közötti ajtók örö
kösen zárva vannak. Egy kulcsárnő 
nagy előzékenységgel nyitogatja előt
tünk az ajtókat, de amint egyik te
remből a másikba átmegyünk, azonnal 
csattan a zár s egy egész szomorú 
világot hagyunk magunk után. Most 
azonban még szomorúbba lépünk I 
Az örökké ágybanfekvő, testileg 
egészséges, de lelkileg súlyos bete
gekhez érünk, kiknek rögeszméje, 
hogy ők halálos betegek, nekik ágy
ban kell. maradniok, mert különben 

' rögtön meghalnak. S ez igy tart már 
évek óta I. . . Ijedt tekintetek, sirán
kozó nyöszörgések fogadnak bennün
ket, de a lelkész szeretetteljes hang
jával megnyugtatja őket. No ne féljen 
— mondja egy éltesebb intelligens 
arcú nőnek — hisz mindig mondom, 
Isten mindenütt jelen van, ha pedig 
ő velünk, akkor nem kell félnünk 
semmitől I Egy színtelen, sovány kéz 
nyúlik ki a paplan alól, s feleletül 
szenvedélyes csókot nyom a lelkész 
kezére.

S így megyünk teremből terembe; 
egyik házból a másikba, melyeket 
vagy 150—200 lépésnyi távolság vá
laszt el egymástól. Úgy mondják 
azért e beosztás, hogy ne legyenek 
a betegek egy nagy épületbe össze- 
tömörítve, mert e kis házakat sokkal 
kellemesebbé, vonzóbbá, otthonosabbá 
lehet tenni; ami sikerül is úgy any- 
nyira, hogy némelyikük tudomásul 
sem bir arról, hogy elkerült hazulról,

A férfiak csak nagyon csekély 
számban vannak itt képviselve. Azok 
is jobbára több-kevesebb szellemi 
fogyatékossággal biró cselédek, kik 
gazdasági munkát végeznek. Mert 
van az intézetnek saját külön tehe
nészete, disznphizlaldája, vágóhídja, 
sütödéje, hol óriási dagasztógép segít
ségével gyú-ják, dagasztják és ezré
vel sütik a sok kiflit, zsemlyét, ke
nyeret. A gőzmosódában pedig, mely 
nap-nap után működésben ván, a 
gyógyultabb nőket foglalkoztatják,
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természetesen állandó felügyelet alatt. 
Megható nézni e szerencsétlenek lázas 
igyekezetét, bámulatos szorgalmát I 
A konyhán, hol két borsajtó nagy
ságú üstben már fői a vacsorára 
szánt jóillatú étel, 16—17 ékesebb 
nő hámozza, vagdalja a krumplit. 
Tisztelettudóan felállanak és üdvözöl
nek bennünket mindnyájan s ahogy 
tekintetünk találkozik, csodálkozva 
állapítom meg, hogy ugyancsak nem 
lehetne látni egyikükön sem az elme
bajnak legcsekélyebb nyomát sem. 
Csak némelyiküknek zavart mosolya 
árulja el, hogy beteg lelket takar az 
egészséges külső. A munkán külön
ben kapva-kap valamennyi s ha már 
odáig jutott a beteg, hogy dolgozni 
kíván, úgy a rohamos és tartós javu
lás már útban van. Némi megkönnyeb
büléssel, de mégis meghatva és szo
morúan nézem a sürgő-forgó, örömmel 
és szívesen dolgozó nőket, önkény
telenül is az a gondolat ötlik eszembe, 
Istenem hány bánatos férj, siró-rívó 
kis gyermek várja nehéz szívvel haza 
az édesanyát e nagy kőből épült 
temetőből ?

A házirend, természetesen a beteg
ség súlyos, vagy kevésbbé súlyos 
voltához mérten változik. Nyáron 6- 
kor, télen 7-kor kelnek föl; tél 8-kor 
reggeliznek, azután kiki munkához 
fog, mert főelv, hogy lehetőleg min
denki dolgozzék, foglalkozzék vala
mivel. Déli 12 órakor ebédelnek, 
azután 2-ig pihenés, 2—4-ig ismét 
munka, utánna ozsonna, majd séta. 
Ünnepnapokon a díszteremben gyüle- 
lekeznek össze és részt vesznek az 
istentiszteleten, melyet a gyülekezet 
lelkésze végez. Van tornatér, hol test
gyakorlatokat végeznek; színpad, hol 
könnyen érthető színdarabokat adnak 
elő a már gyógyultabb betegek, az
után szavalnak, énekelnek, zongoráz
nak. A zenére és szórakoztató elő
adásra különösen nagy súlyt fektet
nek, Jde szigorúan kerülnek minden 
izgató darabot. Azonkívül a remek
szép parkban té'en nyáron napjában 
többször is sétát tesznek, mert a jó 
levegő és a természet remek szépsé
geiben való elmerülés mint a legbiz
tosabb orvosság szerepel a beteg ke
dély és az önmagával maghasonlott 
lélek gyógyulásában.

Ezután már csak az orvosi rendelő
szobát, kaszinót és laboratóriumot 
néztük meg, melyek a modern kor 
összes jelességeivel és jóízlésre valló 
berendezésükkel valóban ékeskednek, 
majd megköszönve a szíves kalauzo
lást és ismertetést szeretetreméltó 
vezetőinknek, hazafelé tartottunk, egy '
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külsőleg nagyon szép, de belül annál 
szomorúbb helyet hagyva magunk 
után.

Száz meg száz gondolat tolongott, 
keringett agyamban, hogy vonatra 
ültünk. Vájjon micsoda fátumszerű 
végzés az, mely e szerencsétleneket 
elzárja a külvilágtól s lelkűket, értel
müket mint sötét ködburok, oly szo
morúvá változtatja ? . .  Lehet, hogy 
nagyon sokat valami katasztrófaszerű 
megrendülés, — családi tragédia, 
anyagi romlás, túlfeszített munka rán
tott magával e semmivé vált szomo
rúságba, de vájjon ugyanannyin nem 
az írás szavát látjuk-e teljesülni: meg
büntetem az apáknak vétkeit harmad 
és negyediziglen ? . . .

A tudomány már rég bebizonyította, 
hogy a kicsapongó, rendetlen életmód, 
erkölcsi elenség, elpazarolt szellemerő, 
vagy bárminemű rendellenesség, nem
csak magát a tettest, hanem a nyo
mába lépő nemzedéket is sújtja ; sok
szor nem is a közvetlen utódban mutat
kozik a hatás, hanem a harmadik, 
vagy negyedik nemzedékben s ha az 
illető tisztességes, becsületes életet 
élt, csodálkozva keressük és kutatjuk 
a súlyos bajt előidéző okokat.

Bizony ez épületek homlokzatára 
is fel lehetne írni: aki nem akarja!!

Nagy feladatok, nagy kötelességek 
és súlyos felelősség terhel mind
annyiunkat. Nemcsak magunkért va
gyunk felelősek, hanem utódaink, 
vérbeli leszármazóinkért is, kiknek 
boldogsága, öröme, sok tekintetben 
a mi erkölcsi öntudatunk éberségétől 
függ. S vájjon eltudjuk-e viselni a 
súlyos felelősség terhét, ama minde
neket megitélő örök bíró előtt, ha 
ballépésünkkel egy életen keresztül 
folytatott kicsapongó élettel olyan 
örökséget hagyunk magunk után, 
melynek kézzelfogható eredménye oly 
hátborzongató módon lépett elibénk 
azon szép, illatos májusi napon.

De ekkor már Halié felé robogott 
velünk a vonat I. . .

Nagy István segédlelkész.

Adakozás.
— Irta : Osite Károly. —

Zsófi asszony egy kis telt vászon
zacskót húzott elő a fiókos szekrény 
aljából. Valami vékony zsinór félével 
volt a szája szorosan bekötve s a 
kötés fojtra húzódott rajta. Zsófi 
asszony hiába próbálta körmével, 
fogával felbontani, sehogy sem tudta.

— Esztikém, keresd elő gyorsan
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az ollót 1 — szólt a sarokban játszó 
kis leányához.

— Azonnal, mamácskám, — ug
rott föl a csöppség s kihúzta a var
rógép fiókját, hol az ollót tartani 
szokták, de most az egyszer nem 
volt ott.

— Jé’, nincs itt a helyén, mamám. 
Hol keressem ?

— Nézd meg a szekrényen is, hát
ha ott felejtettük; — szólt a mama 
s még mindig fogát erőltette a fel
bontással.

— Itt sincs 1 — kiáltotta Esztike.
— Akkor hát nem tudom, hol ke

ressük ? Az a bosszúsága az ember
nek, hogy ha valamit keres, akkor 
azt éppen nem találja meg. Hanem 
amikor nem kell, bezzeg előkerül ma
gától 1 — méltatlankodott Zsófi asz- 
szony s bosszúságában úgy meg
rázta a zacskót, hogy a nagy csör
géstől a szobaajtó előtt csipegető 
kendermagos tyuk ijedtében éktelenül 
kotkodácsolni kezdett.

— Adta hitvány zacskója, nem 
akarja kiengedni magából azt a kis 
pénzt. Pedig ’iszen nem rosszra aka
rom kiadni. Sőt inkább szent dologra. 
Hozd csak ide leányom a kést, az
zal is tudok segíteni a bajon.

Mire azonban odavitte a kis Eszti
ke a kést, leejtette Zsófi asszony a 
zacskót a padlóra s kifeslett egyik 
sarka. Ömlött ki belőle a sok fényes 
tizfilléres. Alig győzték a kis Eszti
kével összeszedni.

— Jaj, mamám, de sok pénz ez I 
— szólt Esztike az asztalra rakva a 
felszedett nikkelpénzeket.

— Dehogy sok, leányom. Az egész 
csak száz darab tizfilléres. Tojásokért 
kaptam valamennyit.

— Száz darab! — csodálkozott 
még jobban a csöppség. — Mit vesz 
rajta mamám ?

— Semmit, Esztikém. Hanem el
viszem még ma a tisztelendő úrhoz, 
az Úr oltárára adományozom, meg
emlékezésül szegény édesapád el
hunytára.

Esztike kisietett ezen hirt elujsá- 
golni Bakos Lidikének. A kerítés hasa- 
dékán kiáltotta át hasonkoru szom
szédjának :

— Lásd, Lidi, édesanyám száz 
pénzt ad a templomra. Azért adja, 
mert most egy éve halt meg édes
apám. Már el is ment a pénzzel a 
tisztelendő úrhoz.

Lidikének sem kellett több, futott 
a friss hírrel édes anyjához a kony
hába:

— Édes anyám I most mondta 
Eszti, hogy száz koronát vitt édes
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anyja a tisztelendő úrhoz, — szólt 
fontoskodó hangon a kis leány, száz 
pénz helyett önkénytelenül száz ko
ronát mondva.

— Már miért vitt volna oda annyi 
pénzt; — veté ellen Bakosné.

— Miért, mert most egy eszten
deje múlt annak, hogy Eszti édes
apja meghalt.

— Úgy! ? — hökkent meg a büszke 
Bakos Mihályné. — Tellik azoknak 
még olyanra is I És nem is kevesebb, 
mint száz korona ? I. . .  No ha telük 
azoknak arra száz korona, adok ak
kor én kétszázat. Megmutatom, hogy 
mindig különb vagyok, mint ő.

Ment is azonnal a szobába. Az 
almárium sarkából előhúzta a bibliát 
s felnyitotta azt a hátsó lapjánál: 
kiolvasott onnét tiz darab húsz koro
nás bankjegyet. Megleste az ablakon, 
mikor jön vissza a paptól Kovács 
Józsiné. Vitte aztán ő is a pénzt. S 
meghagyta a tisztelendő urnák, hogy 
nevét is felemlítse majd, mikor ki
hirdeti az adakozást.

Másnap vasárnap lévén; az isten
tiszteleten gyászba öltözötten jelent 
meg a két özvegy a templomban. 
Magukkal vitték leánykáikat is. Ba
kos Mihályné izgatottan várta az is
tentisztelet végét, amikor sor kerül 
az adakozások felolvasására. Nem 
találta soha oly hosszúnak a prédi
kációt, mint most. — Jaj, tán soha 
sem lesz vége! — sóhajtott egyné
hányszor magában.

Végre elérkezett az a várvavárt 
perc is, mikor a lelkész a követke
zőket mondta a szószékről:

— özvegy Kovács Józsefné atyánk
fia elhunyt férjének emlékezetére tiz 
koronát és özvegy Bakos Mihályné 
atyánkfia pedig ugyancsak férje el
hunyténak emlékezetére kétszáz ko
ronát adakozott az Úr oltárára. 
. . .  Az Úr áldása legyen az adako
zókon, stb.

Bakosné majd leesett a pádról ijed
tében . . .  Mennyit is mondott a pap ? 
Csak tiz koronát adott volna a Ko- 
vácsné ! Vagy tán nem jól értette ő ? 
Padbéli szomszédjához, az öreg Pak- 
sánéhoz hajolt s megkérdezte tőle:

— Édes Zsuzsi néném, mondja 
csak, mennyit is adott az én szom
szédom ?

— Tiz koronát lelkem, tizet. — 
válaszolt Paksáné.

— Oh, a cudarok, de becsaptak 
engem, mily rengeteg pénzt odaadat
tak velem I — sziszegte nagy harag
gal a fogai közt. Mert tulajdonkép 
szörnyű zsugori asszony volt. Zsugo
riságánál pedig csak a büszkesége
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volt nagyobb, hogy ő különb má
soknál.

Templomból hazamenet utcaajtó
juknál indulatosan támadt Zsófi asz- 
szonyra és leányára.

— No, szomszéd asszony, tem
plomba is elvitte azt a kis hazug 
mákvirágot ?

— Micsoda durva beszéd ez I ? — 
fakadt ki erre a megtámadott.

— Nem durva, hanem igaz beszéd. 
De micsoda gonoszság is kell ahhoz, 
hogy a szülő maga tanítsa hazug
ságra gyermekét I

— Én ?.. . Én tanítom hazugságra 
gyermekemet ? 1

— Igen, maga ! Hogyan tudta volna 
mondani gyermeke az enyémnek, 
hogy száz koronát ád a templomra, 
ha nem maga hazudja neki?!

— Úgy ? Hát ott a ba j! — értette 
meg a dolgot Zsófi asszony. — Tudja 
meg, hisz jól hallottam az udvaron, 
az én gyermekem nem azt mondta 
a magáénak, hogy száz koronát adok, 
hanem csak azt, hogy száz pénzt. 
Ugyanis száz darab tiz filléres volt 
az, amit az Úr oltárára adakoztam. 
Érti ?.. . Különben csak annyit mon
dok még, hogy a jó Isten olyan ada
kozást mint a magáé, bármennyi pénz 
legyen is az, semmibe sem vesz.

Luther-társasági értesítés .
A Luther-társaság igazgató tanácsa 

a f. hó 5-én tartott ülésén örömmel 
vette tudomásul, hogy az 1911. évi 
zárszámadások 2891 korona 14 fillér 
felesleggel záródtak. Ha ezen kedvező 
eredményhez hozzászámítjuk még a 
9389 korona tagdíjhátralékot, a tár
saság pénzügyi helyzetét kedvezőnek 
mondhatjuk. A tagdíj hátralékosokat 
ezúton is felkérjük, szíveskedjenek 
tagdíjaikat beküldeni s ne várják míg 
ügyészi felszólítást kapnak, mert a 
társaság magasztos céljának csak 
kellő anyagi támogatás mellett tud 
megfelelni.

A könyvkereskedésben elért ered
mény is a tavalyinál kedvezőbb, mert 
míg a múlt leszámolásnál 16 hó alatt 
2000 korona tiszta nyereségünk volt, 
addig most 12 hó alatt 2155 korona 
a nyereség, vagyis 25%-kal nagyob
bodott. Kérjük lelkészeinket, szíves
kedjenek könyvkereskedésünket hat
hatósan támogatni, mert ezzel köz
vetve fejlesztik egyházi irodalmunkat.

A kiadandó új lapra vonatkozólag 
az igazgató-tanács tárgyalta a sajtó 
és a gazdasági bizottság javaslatait. 
A sajtóbizottságnak a szerkesztőre
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vonatkozó ama javaslatát, hogy Ko
vács Sándor theol. tanár kéressék föl 
a tisztség elvállalására, örömmel vette 
tudomásul az igazgató-tanács, miután 
a főtitkártól értesült arról, hogy Ko
vács tanár a megbízást elfogadni haj
landó. Ugyancsak elfogadták Geduly 
püspök elnöklete alatt tartott sajtó- 
bizottságnak a lapra vonatkozó azon 
propositióját, hogy az évnegyedenkint 
4 ívnyi terjedelemmel, tehát összesen 
16 ívnyi terjedelemben jelenjék meg. 
A lap költsége egy esztendőre 4800 
korona volna, A dr. Hayser Szilárd 
szabadalmi biró elnöklete alatt tartott 
gazdasági bizottság a sajtóbizottság 
által elfogadott tervezethez hozzájárul, 
csak a 4800 korona felosztását más
képen óhajtja, tekintve a társaság 
költségvetését, melybe lapkiadás cí
mén nagyobb összeget, mint 4800 
koronát beállítani nem lehet, ha csak 
a kiadványok kiadását túlságosan 
nem korlátoznók. A sajtóbizottsági 
tervezet szerint csak 1000 példányt 
tudnánk előállítani a fenti összegből, 
míg a gazdasági bizottság azt java
solja, hogy az összegből 1500 példány 
állíttassák elő, vagyis annyi példány, 
ahány tag ingyen kapja a lapot. A 
lap előfizetési árát 4 koronában álla
pította meg az igazgató-tanács, mely 
tagilletményképen járna az alapító, 
örökös, rendes és pártoló tagoknak. 
A lapot lehetőleg szeptemberben meg
indítjuk, az előfizetők díjai a lap fej
lesztésére fordíttatnak.

Az igazgató-tan ács tárgyalta ezután 
dr. Masznyik Endre theol. igazgató 
urnák a magyarázatos új-szövetség 
kiadására vonatkozó ama javaslatát, 
hogy ha a társaság pénzügyi helyzete 
jelenleg nem engedné meg a mű ki
adását, ő hajlandó volna azt saját 
költségén kiadni, csak kéri, hogy a 
társaság őt vállalatában anyagilag tá
mogassa. Egyben tárgyalta az igaz
gató-tanács Paulik János nyíregyházai 
lelkésznek a Postilla kiadására vonat
kozó javaslatát. Az igazgató-tanács 
mindkét javaslatot az irodalmi szak- 
bizottsághoz utalta azzal, hogy az a 
kiadványokra szánt összegre nézve egy 
beosztási tervezetet készítsen s ezzel 
kapcsolatosan tárgyalja a fenti művek 
kiadására vonatkozó indítványokat.

A főtitkár jelentést tett a szétkül
dött és visszaémezett tankönyv-vál
lalati kérdőívekről. Bemutatta a kérdő
ívekről összeállított kimerítő statiszti
kát, mely nagyon tanulságos. Bebizo
nyosodott, hogy a gyülekezetek leg
nagyobb része óhajtja a tankönyvek 
esperességenkint való egyöntetűvé 
tételét. A beküldött 447 válasz közül
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348 az egyforma tankönyvek hasz
nálata mellett nyilatkozott s csak 99 
ellene, örvendetes jelenség az is, hogy 
a társaság kötelékébe 118 gyülekezet 
óhajt belépni. Csak a könyvtár-válla
latra vonatkozólag nem olyan kedve
zők a válaszok, mint amilyeneknek 
reméltük. Egyelőre 248 gyülekezet 
óhajt ifjúsági könyvtárt felállítani. 

 ̂ Ezek közül 220 gyülekezet évi 6119 
koronát ajánlott fel könyvszükséglet 
címén. Sok gyülekezet azért nem állít 
föl ifjúsági könyvtárt, mert nincs fele
kezeti iskolája. Az igazgató-tanács 
hosszabb eszmecsere után elfogadta 
a főtitkár azon javaslatát, hogy az 
egyes egyházkerületek megkeresen- 
dők a tekintetben, miszerint minden 
egyes gyülekezetben akár van fele
kezeti iskolája, akár nincs, felállíttas- 
sék egy ily ifjúsági könyvtár, amint 
az a reformátusoknál van. Mert a 
miképen kötelességünk az ige-hirde
tést élőszóval terjeszteni, épúgy köte
lességünk az egyes gyülekezetekben 
alkalmat és módot nyújtani az ifjú
ságnak, hogy lelkét protestáns szel
lemi könyvekből képezze. Továbbá 
ne felejtsük el azt sem, hogy egy 
jó könyvtár egyúttal a legbiztosabb 
óvintézkedés a tekintetben, hogy a, 
gyermekeket a csavargástól és a rossz 

*- társaságtól elvonjuk. Úgy a felekezeti 
iskolába, valamint községi és állami 
iskolákba járó gyermekek, kik hit
oktatásra járnak, szívesen fognak 
fizetni 30—40 fillért egy éven át, ha 
jó könyvet kapnak olvasásra. Életbe
vágó érdekünk, hogy a gyermekeket 
prot. szellemű könyvek olvasására 
szoktassuk s ezzel ellensúlyozzuk a 
keresztyénellenes szellemet. Kérjük 
lelkészeinket a kérdés mellett a kerü
leti közgyűléseken állást foglalni.

Majba Vilmos
Luth. társ. főtitkár.

S éta  az Ipolynál.
Varázsos, könnyed, halk libbenéssel 
Borúi fölénk a május-alkonyat.
Merre az Ipoly csillan, fehérük,
Kart karba öltve suhanunk vígan 
Zöld vetés szélén, a nyírfák alatt.

A ködbevesző, távol hegyormok 
Aljáról enyhe illat szálldogál,
Rezzen a lég . . . Dél forró honából 
Fészkére vágyón, gyors kelepléssel 
Igyekszik haza egy gólyamadár.

Mi az, mi lelkünk olykor megejti ?
Közöttünk csend, — az ajk is szótalan; 
Leányszivünknek titkos legmélyén, 
Tengerfövenyben mint drága gyöngyök :
Hány remény, álom, hány vágy rejtve van I

S nem kérdezzük : mi áll a mesében, 
Amelyhez nincs szó, s nem lesz megírva,

Csak a szív dobban fel hevesebben.
Egy könnycsepp gördül, egy mosoly röppen : 
És máris minden el vagyon mondva.

Vajh ! mit töröl ki, — s új fejezetnek 
Egykor az élet mit sző még bele ? —
— Régmúlt időknek szürke ködéből 
Tudom, hogy majdan vissza-vissza térsz 
Szép május-esték emlékezete.

Hogy újra járnám a nyíres útját, 
Elgyönyörködni a naplementén . . .
S játszi gyermekként tarka kavicsot 
Csobbantgatva ezüstszín vizébe :
Tépni a virágot a szép Ipoly mentén.

Pohánka'Margit.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán átüti otl, 
Hiányzik otl a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Június 23. vasárnap, Luk. 22, 32.

„ 24. hétfő, 2. Tim. 1, 8.
„ 25. kedd, Jak. 4, 8.
, 26. szerda, Jelenések 3, 2.
„ 27. csütörtök, Ephes. 5, 8—9.
„ 28. péntek, Ján. 3, 16.
„ 29. szombat, I. Mózes 4, 9.
„ 30. vasárnap, Máthé 5, 5.

Julius 1. hétfő, I. Péter 1, 22.
„ 2. kedd, Jelenések 2, 7.
„ 3. szerda, Róm. 13, 8.
„ 4. csütörtök, 5. Mózes 6, 4 5
» 5 péntek, Máthé 5, 9.
„ 6 szombat, 1. Péter 5, 6.

Az amerikai birtokok.
Sokszor szóltunk már arról, mi

csoda veszedelmeknek vannak kitéve 
azok a magyar földmivesek, akik 
hallgatnak a csábitó szóra és a ten
geren túl mezőgazdasági birtokot vá
sárolnak. Az amerikai mhgyar konzu
látusok számtalanszor kénytelenek 
ilyen lépre ment honfitársuk ügyeivel 
foglalkozni és azok a tapasztalatok, 
amelyeket e téren gyűjtöttek, igazán 
megérdemlik a legszélesebb körökben 
való elterjesztést.

íme egy példa a sok közül.
Amerikai magyarjaink közül néhá- 

nyan, mint jóravaló munkásemberek, 
mintegy két-három esztendővel ezelőtt 
munka nélkül lézengtek Chikagóban. 
Egyszer aztán bevetődtek egy korcs
mába, ahol megismerkedtek egy ma
gyar bankárral, aki egyúttal egy bá
nyatársaság ügynöke volt. A bankár 
ur rögtön munkába vette a hiszékeny 
honfitársakat és elbeszélte nekik, hogy 
Virginiában milyen pompásan terem 
a föld, milyen enyhe az éghajlat. 
Elvezette őket egy telepitő társaság 
irodájába, ahol más ügynökök arra 
vették rá magyarjainkat, hogy North 
Carolinában vásároljanak földet.

Magyarjaink lépre mentek. De hát 
hogyne, hiszen azt ígérgették nekik, 
hogy North Carolinában kétszer arat
nak egy esztendőben és tenyérnyi

földből családok élhetnek meg, ha 
pedig tanácsra, segélyre, útbaigazításra 
van szükség, majd segít rajtuk a tele
pitő társaság, forduljanak csak oda 
bizalommal.

Némi csekély felpénzért 160 acre 
földet vettek meg erre magyarjaink, 
a vételárat 2500 dollárban állapítva 
meg. A 2500 dollár legnagyobb ré
szét persze váltókkal fedezték. Nem
sokára azután elszállították őket az 
ígért Kánaába és ekkor szomorú való
ságra ébredtek: a földbirtokok telje
sen értéktelenek, állandóan viz alatt 
álló és kiirtatlan tüsköktől meg gyö
kerektől hemzsegő földek voltak, ame
lyek még soha ekét nem láttak és 
nem hogy kétszer, de egyszer sem 
teremték volna meg a gabonát, sőt 
még a pityókát sem.

Azonban ez volt még a kisebb baj, 
mert kiderült, hogy a földek nem is 
voltak a társaság tulajdonában, mikor 
azt magyarjainknak eladta. Csak mi
kor a felpénzt megkapta, akkor vette 
meg a földeket 400 dollárért és mind
járt bekebeleztettek rájuk 800 dollárt 
mint adósságot. Ezenkívül még a 
területen termelt fát is eladta 260 
dollárért és ily módon eladta azt a 
földet, amely neki 400 dollárba került 
2760 dollárért, a magyarok pedig kap
tak egy teljesen értéktelen méreg
drága földet 800 dollárral megterhelten.

Persze megmozgattak minden kö
vet a csaló telepitő társaság ellen és 
a konzulátus fel is karolta ügyüket, 
kiküldötte egyik hivatalnokát, pert 
indíttatott a társaság ellen, a pert a 
magyarok meg is nyerték, azonban 
mire a pernek vége lett, a telepítő 
társaság feloszlott és egyes tagjai telje
sen vagyontalanoknak bizonyulván 
(jó helyre tették már akkorra a pénzt), 
a szegény magyarokon segiteni nem 
lehetett: koldusokká lettek.

A konzulátus most 1911. évi jelen
tésében majdnem hasonló két ügyről 
emlékezik meg. Virginiai telepitő társa
ságok fosztották ki néhány honfitár
sunkat és nincs remény, hogy segiteni 
lehessen rajtuk. Hasonló eset fordult 
elő ugyancsak az elmúlt évben Ohio 
állam Dayton nevű városában is, ahol 
nagy számmal élnek magyarok. Az 
ott kint levők tanúságot tehetnek a 
fentiek igazsága mellett.

Bizonyos ezekből az esetekből, hogy 
a földbirtok teremtés egyáltalában 
nem jó üzlet Amerikában, mert hiszen 
ha üzletnek jó volna, akkor az élel
mes amerikaiak nem igyekeznének 
idegeneket letelepíteni, hanem letele
pednének maguk I Ott ugyanis a hala
dás fordított sorrendben történik. v '
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lünk oda vezetik a vasutat, ahol fal
vak és városok vannak, Amerikában 
pedig a kész vasút mellett épülnek a 
falvak. Persze ez nagy érdeke a vasút
társaságoknak és ezért mindent elkö
vetnek a telepítés érdekében. Idegene
ket toboroznak össze és velük irtatják

az erdőket és tétetik termékennyé a
földeket. Azt úgy sem tudja egyik 
sem kivárni, mig a vad területet termé
kennyé teszi, hanem megszökik, ott
hagyva pénzét és egészségét. A meg
kezdett utón azonban már könnyeb
ben boldogul az utód, aki rendszerint

már nem idegen, hanem amerikai. 
Különösen, ha a föld már eléggé elő 
van készítve a mezőgazdasági műve
lésre, akkor biztos, hogy többé ide
gen nem kapja meg.

Mert Amerikában az idegen ember 
csak úttörőnek jó I

Az egyház köréből.
Egyházkerületi gyűlés. A dunántúli 

evang. egyházkerület junius 6-án rend
kívüli közgyűlést tartott Szombathe
lyen Gyurátz Ferenc püspök és Hra- 
bovszky István legidősebb egyház- 
megyei felügyelő elnöklete mellett. A 
közgyűlést megelőző istentiszteleten 
Bognár Endre egyházker. főjegyző 
újította fel Véssey Sándor egyházker. 
felügyelő emlékét, magas szárnyalású 
beszédben méltatván az elhunyt világi 
vezér közéleti munkálkodását és em
beri erényeit. A kér. közgyűlésen 
Gyurátz Ferenc püspök mutatott rá 
Véssey Sándor maradandó érdemeire, 
mire a közgyűlés emlékét jegyző
könyvében megörökítette. Az uj egy
házkerületi felügyelőre julius 1 -ig ad
ják le a gyülekezetek szavazataikat. 
A felügyelőválasztásnál nagy nevek 
szerepelnek: báró Láng Lajos egyet, 
gyámint. elnök, Berzsenyi Jenő, ki 
mint egyházkerületi gyámint. elnök 
éveken keresztül működött, Hering 
Zsigmond pénzügyi biz. elnök, báró 
Solymossy Ödön, dr. Ostffy Lajos 
orsz. képviselők. Az uj felügyelő be
iktatása Győrött, augusztus 28-án 
lesz.

Halálozás. A soproni evang. főgim
náziumnak s vele együtt evang. egy
házunknak gyásza van. Nádassy Gyula 
főgimn. tanár hosszas szenvedés után 
35 éves korában elhunyt. Tizenegy 
évig működött eredményesen az ev. 
tanügy szolgálatában. Áldott legyen 
emlékezete I

A Protestáns Országos Árvaegylet
saját árvaházában f. hó 18-án tartotta 
meg Lili. évi közgyűlését Kovácsy 
Sándor elnöklete alatt. A jelentésből, 
melyet Pálóczi Horváth Zoltán dr. 
titkár terjesztett elő, kiemeljük a kö
vetkezőket : Az egylet 187 árvagyer
mekre terjesztette ki védő és segítő 
karját; saját árvaházában 99, a rozs- 
nyói árvaházban 15, a torzsai evang.

árvaházban 10 növendéket tartott és 
nevelt, 18 árvát pedig családoknál 
helyezett el; ezenkívül 45 árvát se
gélyezett 4560 kor. összeggel, akik 
közül 13 volt növendéknek nyújtott 
továbbképzésre segélyt. Az egylet 
vagyona 1.268,631 kor. Bevétele volt 
171,565 kor., kiadása 83,000 kor. s- 
tőkésített 88,565 koronát. Adományok 
címén 19,338 kor. gyűlt be. A Protes
táns Bál 6644 koronát jövedelmezett 
az árvaház javára, a Protestáns Árva
házi Naptár pedig 1826 koronát. A 
közgyűlés végeztével néhai dr. Haub- 
ner Rezső volt soproni orvos emléké
nek szentelt az egylet ünnepet, aki
nek alapítványából évenkint 500 kor. 
jut az árvaegyletnek. Raffay Sándor 
lelkész tartott emlékbeszédet, amely
ben szépen jellemezte az örökhagyó 
emberszerető nagy lelkét. Különféle, 
tulnyomólag ev. egyházi célokra mint
egy 300,000 koronát juttatott az örök
hagyó, akinek édesatyja Haubner Máté 
superintendens volt.

Csengey Gusztáv ünneplése. A ma
gyar irodalom s az evangélikus vallásos 
költészet tiszteletreméltó bajnokát, 
Csengey Gusztáv eperjesi theol. akad. 
tanárt meleg ünneplésben részesítette 
50 éves írói jubileuma alkalmával az 
eperjesi belmissziói egyesület. Az ün
nepély számai nagyrészt az ünnepelt 
műveiből voltak összeállítva, ezzel is 
jelezve sokoldalúságát. Csengey köl
tészetének vallásos és hazafias jelentő
ségét Kozlay Kálmán theol. méltatta. 
Az ez alkalomra összeállított vegyes
kar pedig „A legfőbb vigasz“ című 
költeményét énekelte, melynek szép 
zenéjét Egyed Aladár theol. szerezte.

Eljegyzés. Gömbös Sándor lévita 
tanító Fehérvárcsurgón eljegyezte 
Varga Jolán urleányt. A jó Isten áldja 
meg a szerető szívek szövetségkötését!

Műkedvelői előadás. A vásárosmis- 
kei ev. ifjúság junius 16-án szépen 
sikerült műkedvelői előadást tartott, 
melyen Felhő Klári c. népszínművet

mutatta be a nagyszámú közönség
nek. A tiszta jövedelmet az iskola
építési adósság törlesztésére fordítot
ták. Az előadás sikerét Sümeghy Ist
ván tanitó fáradhatatlan buzgósága 
biztosította.

Kitüntetés. A király Horeczky Gyula 
csánigi (Vas megye) evang. tanítónak, 
vasmegyei kér. tüzrendészeti felügyelő
nek a koronás aranyérdemkeresztet 
adományozta. Szívből üdvözöljük a 
jeles, fáradhatatlan munkásságú ta
nítót !

Felhőszakadás. Óriási felhőszakadás 
pusztított junius 9-én a somogyme- 
gyei Surd községben. Háromszor meg
újuló felhőszakadás valósággal végig
söpörte a községet s különösen nagy 
károkat okozott az iskolaépítésnél s 
a tanítókertnél. A gyülekezetei annál 
érzékenyebben érinti a község pusztu
lása, mert most rendelt uj orgonát s 
a hiányzó 1500 koronát közadakozás
ból akarta összehozni.

Jószívű föur. A fehércsurgói (So- 
mogy-megye) gyülekezetnek valóság
gal áldása gróf Károlyi József dr. 
orsz. képviselő, ki felülemelkedve a 
felekezeti elfogultság korlátain, nagy 
áldozatkészséggel támogatja az evang. 
gyülekezetei. A tanítólakás, kertkeri- 
tés, templomtér díszítés, mind az ő 
jószívűségét hirdeti. Legutóbb saját 
költségén renováltatta a templomot 
és iskolát, s a rozzant fatorony újra
építésére az összes tölgyfaanyagot 
odaajándékozta a gyülekezetnek. A 
jócselekedet önmagát .dicséri 1

Roth Henrik magyar evang. hittérítő ki
küldetési költségeinek fedezésére folytatólago
san adakoztak : V il i .  kimutatás volt 1193 K  
92 f. Azóta befolyt: B orjád: Hatz József 
tanító gyűjtése 28 K 02 f (és pedig a leány
gyülekezet offertóriuma 3.02 K, Schaden János 
20 K, Kaippel J. és Hatz J. 2—2 K, Schnei
der Konrád családja 1 K); Kosek Laura Be- 
lovár 10 K. Szepesbéla: Ratzenberger Ferenc 
lelkész gyűjtése 36 K. Scholtz Aladár álli ta
nító Berencsváralja 1'50 K. Bonyhád: gyüle
kezeti pénztár 5 K, „D. K. B.“ 4 K, Greisi- 
ger Jakab Késmárk 10 K, Reich Mária Nagy-
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szalók 4 K. Kaposszekcső: Hoffmann Samu 
tanító gyűjtése 7'42 K (és pedig Plesz J. 2 K, 
Tiszberger H., Schlitt M„ Reichert Gy. leik. 
1—1 K, Hoffmann S. tan. 60 f., Frey J ,  
Gesellmann J., Grünvvald H , Gesellmann I., 
Fleisch M. 20—20 f, Goldmann M., Remler E., 
Goldmann E., Gesellmann M., Hecker E., Tisz
berger K, Schmal E. 10 —10 f, Meissinger A., 
Lötz M., Lafterthon J. 4 — 4 f.); Lukácsi La
jos Sopronnémeti 20 f, N. G. 2'50 K. Levél: 
mint Steinacker Roland lelkész beiktatási ün- 
nepélyén Csatári Elek tb. főszolgabíró, egy
házfelügyelő indítványára tartott gyűjtés ered
ménye 38'18 K, Ritter Margit gyűjtőperselyé
ből Igló 10 K, özv. Breyer Jánosné Kőszeg 
10 K. Taksony fa lva : Horémusz Ede tanító 
gyűjtése 9 20 K (és pedig Lénárt Károly 3 K, 
Horémusz Ede 2 K, Pataky Károly, Németh 
János alv., Németh Ferencné, id. Vigh Gás- 
párné 1 — 1 K, Jurás Péter 20 f), evang. dia- 
konissza-nőegylet Igló 5 K, ev. diakonissza 
nőegylet elnöksége Igló 5 K. H urka: nőegy
let 2 K, gyülekezet 1 K, Geistlinger Pál leik.
1 K, Payr Sándor teol. akad. tanár Sopron
2 K, időközi kamat a soproni takarékpénztár
nál 6'40 K, Dömötör Péter ev. tanító gyűj
tése Vásárosfalu 5'30 K, Zaitschek János és 
neje Budapest—Ágfalva 4 K. Eddigi főösz- 
szeg 1401 K 64 f. 1 lálásan köszönöm ezen 
újabb adományokat is. Nyugodjon rajtuk Is
ten gazdag áldása. — Ágfalva, 1912. május 
29. S ch o ltz Ödön.

A Sárszentlörinci Evang. Nöegylet
május 27-én mindenképpen sikerült 
zártkörű táncvigalmat rendezett. Az 
egylet Gyurátz püspök tavalyi ittléte
kor, az új lelkész beiktatása alkal- 

 ̂ mából alakult meg s ez volt első 
nyilvános szereplése. Az estélyt mű
sor vezette be. Molnár Lidiké értel
mesen előadott prológján, Kiss Ilonka 
kedves szavallatán és Varga Mariska 
lelkes hangú epilógján kívül az egylet 
leánytagjainak két hangúlatos ének
számai körvonalazták azokat az uta- 
kat-módokat, melyeken az új egylet 
magas céljai felé törni kíván. Felül
fizettek :

Bohár László 6'90 K, Győré Sándorné, 
Győri István dr. 4—4 K, Gróf Széchenyi 
Sándorné (Nagydorog), Sztankovánszky Imre 
orsz képviselő, Gyalog János, Farkas István, 
3—3 K, Kiss Etelka, Molnár Lidiké, Varga 
István, Török József, Németh István, özv. Witt 
Sándorné (Kajdacs) 2—2 K, Kozma József 
(Kajdacs), Gyalog István, Szabó István (28. 
sz.), Magyar J ;zsef, Bohár Lajos (Nagyatád), 
Szűcs János (72. sz.), Kiss Sándor, Schád 
János 1 — 1 K, Győré Györgyné 60 f, Somogyi 
János 50 f, Szabó Pál 40 f, Szűcs István 20 f. 

f Jegymegváltás címén küldött: Győré Pál 3 
| K-t, Szabó István (14. sz.), Reichart Gyula 

(Dunaföldvár) 2—2 K-t, Vastagh Ferenc (Duna- 
földvár) 1 K-t. Az estély tiszta jövedelme 104 
korona 78 fillér volt. — A szíves pártolók 
ezúton is fogadják az egylet köszönetét 1

Az új énekeskönyv. A dunántúli 
egyházkerület által kiadott énekes
könyv folytonosan terjed. Alig múlik 
el hét, hogy néhány gyülekezet be 
ne vezesse. Legutóbb a zalaszentgróti 
gyülekezet is használatba vette. Leg
újabban a fehérvárcsurgói gyülekezet 
is elhatározta, hogy reformáció ünne

pét az új énekeskönyv bevezetésével 
ünnepli meg.

A sobori ev. nöegylet 1912. május 
hó 27-én a szövetkezet vendéglőjé
ben templom alapja javára zártkörű 
táncmulatsággal egybekötött műked
velői előadást rendezett a következő 
műsorral: 1. Az öt érzék. Humorisz- 
tikus felolvasás. Tartotta: Schrantz 
József helybeli tanító. 2. A kis ki
váncsi. Monológ. Előadta: Kardos 
Lídia. 3. Énekek. Előadta Kollár Jó
zsef Szanyból. 4. A hosszú ruha. 
Előadta: Hegedűs Róza. 5. A foga
dás. Előadta : Glatz Lajos rábaszent- 
andrási tanító. A mulatság bevétele 
volt 277 kor. 20 fillér, kiadás 36 kor. 
06 fillér, tiszta jövedelem 241 kor. 
14 fül., mely összeggel a nőegylet 
templomalapja 1670 kor. 55 fillérre 
gyarapodott. Hogy a mulatság erköl
csileg és anyagilag fényesen sikerült, 
a szereplőkön kívül a rendezőknek, 
kiváltképen ifj. Molnár Sándor, a szö
vetkezet agilis pénztárosának és ne
jének, továbbá Molnár Istvánná, Mol
nár Mihályné, Varga Dénesné, Né
meth Istvánná nőegyleti pénztáros
nak, valamint valláskülönbség nélkül 
megjelent nagyszámú vidéki közön
ségnek köszönhető.

Itthonról.

Pálinkás kenyér. Sok helyen meg
van az az egészségtelen szokás, hogy 
a kisgyermekeket pálinkás kenyérrel 
csititják el. Ennek eredménye azután 
a gyermek elcsenevészedése s az, hogy 
az egész falu italkedvelő lesz. így pl. 
egész Mármarosmégyében, de külö
nösen Bocskótól kezdve fel Kőrös
mezőnek, a Tisza mentén a rutén 
asszonyok, sőt a fiatal lányok is ré
szegesek. így nem csoda aztán, ha e 
vidéken erkölcstelenség és ebből ki
folyólag határtalan butaság fészkel. 
És sehol annyi vérbeteg és hülye 
nincs, mint e nép között. Iszik az 
apa, iszik az anya, iszik a leánya, s 
nem esik csodaszámba, ha a tanköte
les gyermek, a fiú pityókosan állít be 
az iskolába. A gondos ruthén asszo
nyok legtöbbje pálinkába mártott ke
nyeret ad a gyermeknek reggelire. 
Itt nincs nap részeg asszony nélkül. 
Ilyenkor persze nagy lesz bennük a 
természet s ugyancsak verekednek, 
néha késeinek is. Múltkor is négy 
asszony ittas állapotban a velük szem
közt jövő józan Lárovcsuk Lesznét, 
egy rutén kisbirtokos feleségét meg
ragadták s egy kilenc méter mély 
kútba akarták dobni. A megriadt asz-

szonyt az összeszaladt falubeliek 
szedték ki a részeg asszonyok kezei 
közül.

Rákóczi szobor leleplezés. Zombor- 
ban Rákóczi-szobrot állítottak, melyet 
nagyszabású, fényes ünnepség kere
tében lepleztek le; A város ez alka
lomra lobogódíszt öltött és az utcá
kon ezernyi néptömeg hömpölygött.

Tűz Szolnokon. A szolnoki Általános 
Fakereskedelmi és Őrlőmalom Rész
vénytársaság hatalmas telepe, a mely 
Szolnok város határában terül ei, 
mintegy hat katasztrális hold nagy
ságban kigyulladt és földig égett. A 
kár 100 ezer korona.

Az ország dolgáról.

Kavarodás a képviselöházban. A
múlt hetek ugyancsak változatos 
eseményeket hoztak parlamenti éle
tünkbe. Egy nagy kavarodású viharos 
napon Tisza István házelnök hirtelen 
megszavaztatta a véderőtörvényt. 
Midőn az ellenzék tudatára ébredt 
annak, hogy mi történt, borzasztó 
tüntetést támasztott a házelnök ellen, 
úgy hogy a tárgyalásból egy szót 
sem lehetett érteni. Erre Tisza a 
fütyülő, trombitáló ellenzéki képvise
lőket a mentelmi bizottsághoz utasí
totta, majd rendőrökkel kivezettette 
a házból. Természetesen ez óriási 
zajban és botrányok közt történt. És 
ez a történet megújult mindennap. 
Az ellenzék nem engedte szóhoz jutni 
Tiszát, ő pedig mindennap rendőröket 
vezettetett a házba.

Revolverlövósek a házban. Ekkor 
történt, hogy Kovács Gyula ellenzéki 
képviselő előrerohant s revolveréből 
rálőtt Tisza Istvánra. Mindegyik golyó 
a feje fölött fúródott a falba, úgy 
hogy a házelnök sértetlen maradt. 
A merénylő fejbe lőtte magát, de 
most már túl van az életveszélyen. 
A merénylet után Tisza folytatta a 
tanácskozást s egy egész sor javas
latot letárgyaltatott a házzal.

A főrendiház. A megszavazott 
védőerőtörvényt felterjesztették a 
főrendiházba. Nagy érdeklődés kisérte 
ezt az ülést, mert az ellenzék vissza 
akarta utasítani a védőerőtörvényt. 
196 főrend gyűlt össze. A kormány 
mellett többek közt felszólalt Gyurátz 
Ferenc ev. püspök is. Majd szava
zásra került a dolog. Az eredmény 
az, hogy 165 szavazattal megszavaz
ták a védőerőtörvényt.

A képviselőhöz munkája a nyári 
szünet előtt. A képviselőház kisebb- 
nagyobb megszakítással egészen ju-
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nius végéig együtt marad és több 
nevezetes törvényjavaslatot tárgyal. 
Az uj ülésszak megalakulása után 
mindenekelőtt a vármegyei tisztvi
selők státusrendezéséről szóló tör
vényjavaslatot, azután a városok 
állami segítéséről, az egyenes adó
törvény életbelépéséről, továbbá az 
1912. évi újoncok létszámának meg
állapításáról és megajánlásáról szóló 
törvényjavaslatokat tárgyalják.

A nagyvilágból.

A konstantinápolyi tűzvész. A tö
rök fővárosban óriási tűzvész pusz
tított. A pontos jegyzék szerint 1121 
ház, 119 üzlet, három mecset, hét 
iskola, két fürdőház és egy mohame
dán kolostor leégett. A kárt 20 mil
lió frankra teszik. A tűzeset által 
sújtottak száma körülbelül 20.000.

Ötvenkilenc munkás tűzhalála. Az 
oroszországi Tambovból borzalmas 
tűzkatasztrófa hírét jelentik. Orlov 
Davidov gróf birtokán kigyuladt egy 
pajta, a melyikben ötvenkilenc me
zei munkás aludt és valamennyi 
bennégett, mert a fojtó füstben nem 
találták meg a szűk kijárót.

Vasúti katasztrófa Atlantikban Day- 
ton mellett vasúti szerencsétlenség 
történt, a melynél 70 ember súlyo
san megsebesült.

Tűzhányó-katasztrófa a Katalin 
szigeten. Katalin-szigeten vulkánkitö
rés volt, melynél 200 ember vesztette 
életét. A Katmai vulkán 48 órán 
keresztül egyfolytában öntötte a lávát 
és szórta a hamut, a mely egy láb 
magas rétegben borítja Podiak és 
Woosland községeket és öt más 
halászfalut.

Borzalmas robbanás. Bécsújhely 
mellett a wöllersdorfi katonai lőpor
raktár a levegőbe röpült. Kétszáz
ezer kilogramm lőpor robbant föl. 
A raktár katonai őrsége odaveszett. 
A szomszédos katonai gyakorlótéren 
egy kapitány, egy önkéntes és 20 
közlegény meghalt, a sebesülteké 
100-nál is több. Az anyagi kárt egy 
millió koronára becsülik.

Hóban rekedt vonatok. Buenosz- 
Ayreszben az Andesz hegység vidékén 
rendkívüli hideg van. Egy hét óta 
szakadatlanul havazik, óriás hólavi
nák zúdulnak le a hegyekről s a 
vasúti síneket járhatatlanokká teszik. 
Több vonat a hóban van eltemetve. 
Egyes vonatok nyolc nap óta vannak

a hóban és ha nem kapnak segítséget, 
az utasok éhen halnak.

Millió a kályhacsőben. Würzburg- 
ban Loz nevű különcnek a lakásán, 
a ki évek óta nagy szegénységben 
élt, a minap történt halála után egy 
kályhacsőben egy millió márka értékű 
értékpapirt és negyedmillió márka 
készpénzt találtak.

Hirdetés.
Egy jó családból való kisasszonyt, 

lehetőleg tanító leányt, keresek házi 
kisasszonynak. Cím: Laki Endréné, 
honvédszázados neje, Gyula (Békés m.)

Gabonaárak.
A körmendi gőzmalom részvény- 

társaság gőzmalmából Körmenden, 
1912. év, június hó 20-án.
Búza — — — — 22*60 kor.
Rozs — — — — 21*40 „
Árpa — — — — 22*— „
Zab — —; — — 21*60 „

(Az árak 100 kiónkint értetődnek.)

p n u i  G É P G Y Á R
r U í l L  S Z O M B A T H E L Y .

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.

Alapittatott 1866. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek.
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
Ma l o mb e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
bet a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
itek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg:. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely Által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tüzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk. -----------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemú könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
A .Luther Társaság* hivatalos lapja.

HeoJelenlk ntvembertSl lebraárlg minden vasárnap, márciustól ittóberlg minden második vasárnap. 
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület 

Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.
túlfizetést ára egész é n e  közvetlen küldéssel 2  korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések a szerkesztőség olmére Körmendre (Vasv&rmegye) küldendők. Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító la.

TARTALOM: Hamvas József: Csöndes ünnep (vers). — Az országos gazdagyűlés. — Zsiray L ajos: A vásonkeői protestánsok vallás- 
szabadsága — Oindli István: Vallás, Te vagy. . . (vers). — M. Nagy Bálint: Kisgazdák és a cselédkérdés. — Pulay Vilma: A jó
szívű leányka — Scholtz Ödön: Roth Henrik magyar evangélikus hittérítő kiküldetése. —- Egyesülésben van az erő. — És azután ? —

Mit olvasunk? — Ország-Világ. — Luther-Társaság.

Csöndes ünnep.

Elpihent a munka, 
Nyugalmas a táj.
Tiszta, csöndes utcán 
Harang szava száll.

A küzdelmes élet 
Nyugalomra tér 
És a lélek tisztább, 
Nemes vágya kél.

Elindul a földről,
Ahol robotol,
De nyugalmas békét 
Nem talál sehol.

Boldog reménység az 
Égbe vezeti 
S a jóságos Isten 
Utat nyit nekik.

Iluuivuis József.

Az országos gazdagyülés.
A nyári időszaknak minden esz

tendőben van két napja, mely Ma
gyarország összes gazdáit egyesíti s 
közös célok érdekében munkára szó
lítja. A Magyar Gazdaszövetség or
szágos gyűlése ez a két nap. Ezer 
és ezer ember jön ilyenkor össze. 
Távol Erdély szülötte megszorítja 
dunántúl fiának kezét. Észak találko
zik kelettel, s kézszorításuk a nagy 
célokra való szövetkezést erősíti meg. 
És ki nem érzi, hogy erre nagy 
szükség van. Hiszen régi történelmi 
igazság, hogy magyar nemzetünk 
főleg a gazdálkodó nép vállain emel
kedett és erősödött. Ereje ma is a 
magyar föld televény rétegeiből sar
jad a magasba.

Az összetartás és tömörülés szük
ségességére az idők jelei figyelmez
tették a gazdaközönséget. Nálunk 
igazán nehéz helyzete van a föld- 
mívelőnek. Nagy adóterhet hordoz 
vállain. Arról nem szólunk, hogy 
keservesen megdolgozik mindennapi 
kenyeréért, mert hiszen más is dolgo
zik, hanem inkább arra a sok egyéb 
nehézségre gondolunk, mely a magyar

gazdaember munkálkodását megnehe
zíti. Nálunk sok a kötött birtok. A 
töméntelen katholikus főpapi birtok, a 
sok főúri hitbizomány. Földet vásárolni 
nagyon nehéz. Ha valahonnan kisza
badul egy talpalatnyi, arra oly nagy 
éhséggel esnek százan és százan, hogy 
az árát ugyancsak felszökkentik. Az 
1000 K-ás birtok nem ritkaság. Éppen 
a napokban beszéltem egy messze vi
déki, magyar képű atyánkfiával. Náluk 
2000 koronát, adnak a birtok hold
jáért. Hiszen szép dolog az eladónak, 
kevésbbé szép a vevőnek, de vájjon 
igaz érték-e ez ?. . .  Ki lehet-e belőle 
gazdálkodni a vételár kam atját?... 
Azaz nemcsak ezt, hanem a ráfordí
tott munkaerő értékét ? . . .  Megbírja-e 
a sok adóterhet, nem roskasztja-e 
össze a gazdaembert, nem kergeti-e 
idegen világba, vagy pedig az elége
detlenek ezrei közé ?. . .

Bizony ezek nagy kérdések, melye
ket közmegelégedésre csak úgy lehet 
megoldani, ha a gazdatársadalom 
összefog és együttesen keresi a meg
oldást. Ezt teszik a magyar gazdák 
évek óta a magyar gazdaszövetség 
gyűlésein.

Ez évben Siófokon tartották a gyű-
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lést, mely közel 5000 embert hozott 
össze az ország minden vidékéről. 
Áz ülést Darányi Ignác volt minisz
ter nyitotta meg. Majd különböző 
előadások következtek. Bernát István 
arról beszélt, hogy a mezőgazdasági 
termelést kell védelmezni, mert ez 
Magyarország főereje. Meskó Pál a 
nemzeti földbirtokpolitikáról mondott 
beszédet. Az állam kötelességeire 
mutatott rá.

Legyen gondja rá, hogy itt bir
tokot csak az szerezhessen, a kinek 
vére a mi vérünkből, húsa a mi hu
siinkból való. A magyar uralom fön- 
tartását a birtokforgalom irányításá
val, okszerű telepítéssel támogassa. 
A földvételnél biztosítsanak elsőbb
séget a kisgazdáknak. Tegyék lehe
tetlenné, hogy a parcellázásoknál a 
népet kizsákmányolják.

Óvári Ferenc dr. országgyűlési 
képviselő a gazda jövedelmének foko
zásáról és a mezőgazdasági termé
nyek értékesítéséről szólott. A gazda 
eddig csak a termeléshez értett, mon
dotta, az értékesítéshez nem. De ezen 
az állapoton a szövetkezeti eszme 
nagyot változtatott. Az áruértékesí
tést szervezni kell. Értékesítő közép
pontokat kell felállítani. A kisfogyasz
tók és kistermelők érdekében sür
gette a gazdasági postacsomag intéz
ményét.

Mindegyik előadást nagy lelkese
déssel hallgatták végig, s a gyűlés 
el is határozta, hogy felterjesztéseket 
intéz a miniszterhez. Gyűlés után 
következett az ebéd. Ötven darab 
negyven méter hosszú asztalnál négy
ezerötszáz embert látott vendégül a 
Balatoni Szövetség. Két halászmester 
felügyelete alatt húsz balatoni halász
legény forgatta tűzön a nyársonsült 
fogast és süllőt. Asztalra került há
romezer üveg bor, ugyanannyi ás
ványvíz s elfogyott tizennyolcezer 
pogácsa. A cigány húzta a száraz
fát, volt jókedv, lelkesedés. Csak 
azután legyen a sok szép tervnek 
eredménye is, hogy igazán erősebbé, 
boldogabbá tegye magyar népünk 
erős oszlopát: a magyar gazdakö
zönséget.

A vásonkeöi protestánsok vallás- 
szabadsága.

Elbeszélés I. Lipót korából.
Irta: Zsiray Lajos.

I.
Szép, verőfényes őszi reggel volt. 

Ünnepi csend töltötte be a vásonkeöi *

Ha é a n g sz ó .

várat. Egy-két vitéz sietett még ki 
a négyszögletű vártorony kapuja alól 
s néhány megkésett vidéki nemes 
jött be a vár főkapuján; mindnyájan 
a vár északi oldalán épült evangéli
kus templom felé tartottak. Miután 
a lelkész is belépett a templomba 
az ünnepi csendet áhitatos ének hang
jai törték meg, melyeknek zúgásából 
következtetni lehetett, hogy odabent 
a hivek nagy serege énekel.

A vár alatti völgyben végighúzódó 
utón két ifjú állott, figyelmesen hall
gatva a hozzájuk szálló éneket.

Ugyan mi történhetik ott a várban 
Kristóf? — szólal meg az egyik — 
tudtommal ma se vasárnap, se más 
ünnep nincsen.

— Nem tudom, — felel a kérde
zett — de a cselédségtől hallottam, 
hogy ezek a hitujítók ünnepre ké
szülnek. Tán épen ma van a napja.

— Meglehet, hisz ezektől a lutherá
nusoktól az is kitelik, hogy az ünne
pek rendjét megváltoztatják. Hej 
Kristóf! ha most feltámadna Kinizsi: 
alighanem kitenné ezt a népet haj
dani várából I Úgy tudom, igen buzgó 
pápista lett öreg korára a törökverő 
harcosból, sok javával éltek a kör
nyékbeli vörös barátok.

— Ne bántsuk pajtás Kinizsit 1 
Hadd nyugodjék amott a hegyoldal
ban, eleget verekedett ő az ellenség
gel ; majd elvégezem én ő helyette 
ezt, csak valamikor apám állását el
foglaljam. Eddig is eleget hallottak 
tőlem a lutheránus jobbágyok. A hol 
csak tehetem, borsot török az orruk 
alá. Nem azért tanultam a jézustár
sasági atyáknál, hogy tűrni tudjam 
ezt a rebellis népet.

— Én keveset gondolok velük — 
mond a másik — de jól teszed, ha 
nem szíveled hited elleneit. No most 
Isten veled Kristóf, én hazafelé tartok.

— Én pedig — okosabb dolgom 
nem lévén — megnézem, ugyan hogy 
megy az a „lutheránus mise?“ Tán 
azért még nem jutok a pokolba.

Ursziny Kristóf szólt igy a váson- 
keői Zichy grófok tiszttartójának fia, 
ki nemrég került haza a jezsuiták 
bécsi kollégiumából. Mint gyermek, 
mint ifjú sokat hallott tanítóitól a 
lutheránusokról, de csak rosszat mon
dottak róluk. Gyűlölte is őket bár 
azt sem tudta mit hisznek, mit taníta
nak, készpénznek vette, amit a 
jezsuiták mondottak róluk.

Szép jövő állott az ifjú Ursziny 
előtt. Atyja ugyan semmit nem óhaj
tott jobban, mint hogy az ő örökébe 
léphessen fia, mert a vásonkeöi tiszt
tartó akkor nagy. vidék korlátlan ura

1 9 l2 .  jú liu s  1.

volt, de az ifjú lelkét, ki éles esze 
s szorgalmával a kollégiumban szép 
tudományra tett szert, magasabbra 
emelték vágyai, ő  a vásonkeöi tiszt
tartóságot csak lépcsőnek tekintette. 
Nem akart a jobbágyokkal bajlódni. 
A veszprémi comitatus dolgait akarta 
intézni s onnét az ország vezető 
emberi közé szeretett volna emelkedni.

Épen külföldi útra készült, hogy 
a külföld híres egyetemein is bővítse 
tudományos ismereteit. Onnét majdan 
visszatérve első céljául tűzte ki, hogy 
Vásonkeőt vidékével együtt meg
tisztítja az eretnekektől. De : „Ember 
— sokszor igen rosszul — tervez, 
és az Isten — mindig jól — végez.“ 
Ő gonoszát gondolt szivében a luthe
ránusok ellen, de az Isten gondolta 
azt jóra fordítani.

Rossz előítélettel, gőgösen lépett be 
a „lutheránus misé‘ -re. A sokaság 
közül több szem a prédikációt zavaró, 
későn érkező felé fordult. Az ének 
akkorra már elhangzott s Zolnai Ist
ván belekapott ünnepi prédikációjába. 
Nagy ünnep volt akkor!

1667. október 31-ikel Hogy sírt 
Zolnai uram beszédében a magyar 
protestánsok lelke! Lipót uralmának 
minden keserű emléke benne rezgeti. 
Az elnyomatás, az üldözés, a töm- 
löcök éjszakája, a bujdosók honta
lansága I. . .

De azért nem siránkozott gyönge, 
asszonyos lélekkel, hanem hálaadó 
imában köszönte meg az Urnák, hogy 
bár szenvedve, küzdve, de megér
hették a reformáció hajnalhasadásá
nak másfélszázados évfordulóját.

Az Üdvözítő után megemlékezett 
azokról a legjobbakról, kik diadalra 
vitték az igazságot. A nagy Luther
ről, kil az Ur küldött, hogy szent 
Fia tudományát megvédelmezze a 
hamis próféták ellen. Wittenbergről, 
mint második Bethlehemről, hol a 
szívekben először született újjá az Ur. 
Boldog reménnyel irányozta a hívek 
figyelmét arra az időre, mikor a ma
gyar evang. egyház felett szétoszla
nak a vészteljes fellegek s a béke 
napja mosolyg majd egén.

Az emberek a szemüket törölget- 
ték. Reszketően indult, de mindig ér
cesebb lett az utolsó ének. Azután 
vége volt az istentiszteletnek. A hivők 
egymásután elhagyták az Ur hajlékát.

Ursziny elsőnek ment ki a temp
lomból. Lelkén nagy érzések vihar- 
zottak végig. Azon gondolkozott, 
hogy a jezsuiták tanítása igaz-e, vagy 
pedig a lutheránus pap prédikációja? 
No — gondolta magában — a je
zsuita atyák ugyan azt mondották,
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hogy az a könyv csak pap kezébe 
való, de majd megtudom én ezt a 
bibliából. Elhatározta, hogy elkéri a 
lutheránus pap könyvét. Meg is tette 
és Zolnai készséggel odaadta bibliá
ját, sőt megjelölte azokat a helyeket 
is, melyeket különösen át kell olvasnia.

Mikor Ursziny visszavitte Zolnai- 
nak a bibliát, a pap és az ifjú hosz- 
szasan elbeszélgettek. Szó esett Kris
tóf külföldi útjáról. Zolnai világot járt 
ember volt. Sok érdekeset tudott 
mondani. Beszélt Wittenbergről, annak 
tanárairól, az ott összesereglő magyar 
diákokról. Kristóf érdeklődéssel hall
gatta, s megígérte, hogy ő is meg
látogatja azt a helyet.

Ezután még többször megjelent az 
ev. templomban Ursziny, de most 
már nem kíváncsiságból, misét, cere
móniát látni, hanem igehirdetést 
hallani. Pápista templomba úgy sem 
mehetett volna. Vásonkeőn 1526— 
1726 ig nem volt gyülekezet, a plébá
nos pedig csak igen ritkán jött ki 
Veszprémből.

Komoly készülődésben telt-mult a 
tél. Az 1668. év tavaszán megindult 
Ursziny külföldi útjára. Tulajdon
képpen más egyetemre készült, de 
mikor utazásra került a sor, oly 
ellenállhatlan vágy vonzotta Witten
berg felé, hogy oda vette útját. A 
jezsuita atyák után oly tudósokat akart 
megismerni, kik az evangélikus hit 
követőinek vallják magukat.

Noha Zolnai beszédei nagy hatást 
tettek reá s vakhitét a biblia meg
ingatta, mikor Wittenbergbe ért még 
katholikus volt. Wittenbergben nagy 
szorgalommal tanult s figyelemmel 
hallgatta az előadásokat. Éles esze, 
ítélőképessége csakhamar felismerte, 
hogy a jezsuiták és a wittenbergi 
tudós tanárok tanítása között melyik 
az igazi. 1671-ben ama szent meg
győződéssel tért vissza Kristóf Vá^on- 
keőre, hogy lelkének, életének örök
kévaló kincset talált az evangélikus 
vallásban.

Az 1671. év volt ama leggyászo
sabb évtized kezdete, mely úgy ha
zánk, mint egyházunk jobbjaira annyi 
nehéz szenvedéseket zúdított. Váson- 
keő népe is kivette részét a szen
vedésből. Két ellenség kétfelől gyö
törte. Egyrészt a balatonvidéki török 
hadak zaklatták, másrészt a vidék 
pápista papjainak gyűlölködése miatt 
kellett sokat szenvednie vallásáért.

Kristóf megérkeztekor szomorúan 
látta a siralmas állapotokat s elha
tározta, hogy tőle telhetőleg segít 
ezeken. Gyorsan megtalálta a módot 
is, hogyan. Bár nem készült katoná

nak: a végvári vitézek közé vétette 
fel magát.

Miként a végvárak őrserege általá
ban, úgy a vásonkeői váré is két
féle katonaságból, könnyű fegyver
zetű lovasokból s gyalogos hajdúk
ból, más néven: talpasokból állott. 
Urszinyt a lovasok közé osztották 
be. A lovas csapatok, ha a vár kör
nyékén nem mutatkozott török, a 
vidéken portyázgattak. Néhány hónap 
múlva, egy ilyen portyázás alkalmá
val a csatározó várnagy is elesett. 
Ursziny azonban olyan emberül for
gatta a kardot, hogy vitéz Zichy 
Pál uram, a vár parancsolója és főfő 
kapitánya várnaggyá nevezte ki. De 
ezenkívül is szerette volna valamivel 
megjutalmazni a derék vitézt, azért 
maga elé idézte.

„Válaszd ki jutalmadat magad I 
Menj fegyvertáramba, s a törökmivű 
acélpengék, aranyos pikkelyü páncél
ingek közül vedd a legszebbet. Legyen 
a tied 1. . .

Ursziny a fejét csóválta. „Nem a 
kard, hanem a kar teszi 1. . .  “

„Hát akkor vedd azt a telivér 
paripát, mit múltkor portyázáskor 
szereztem 1 “

„Nem, vitéz kapitányom!. . . Marad
jon a tied 1. . .  De ha mindenáron 
jutalmazni akarsz, úgy tégy valamit, 
hogy Vásonkeő lutheránus és kál
vinista népe óvassék meg a sok zak
latástól. Ezt tedd uram, és én érde
men felül jutalmazva érzem magamat.*

Felhő suhant át Zichy Pál arcán. 
Szerette ugyan a protestánsokat, hisz 
ezekből állott az őrség. Ezek védel
mezték meg birtokát, nem egyszer — 
életét. De tudta, hogy ki a király s 
érezte, hogy még nem termett olyan 
nagy érdem, melynek ez lett volna 
a jutalma. De azért megpróbálta.

Csakhamar megjött a felelet. Os
tyába pakolták a keserű orvosságot. 
Megdicsérték a végvár vitéz seregét, 
de hozzátették, hogy a király teljes 
gráciáját csak akkor nyerik el, ha 
az igaz hittől elfordult eretnek tábort 
befordítják az üdvözítő akolba.

^ z  Ursziny arcáról rásuhant a felhő 
a katonák arcára. De a várnagy ke
ményen rájuk szólt: — „kegyelme
tek pedig nem csak egy embert, ha
nem a hazát szolgálják 1“ . . .

És jutalom nélkül is tovább szol
gálták a hazát! (Folytatjuk.)

Vallás, Te vagy . . .
Vallás, Te vagy édes anyám,
Ne hagyj el, ha baj jő reám!

Emeld Istenhez szivemet, 
Megtartva benne hitemet 1

Te légy nekem útmutatóm . . . 
Bizton járjon élethajóm,
Hogy kerüljem szirtjét bűnnek, 
Kételyeim így megszűnnek.

Te, ha velem lész, megnyugszom... 
Bár szenvedés legyen jussom; 
Végre nyerem üdvkoronám,
És mennyei dicső hazám.

Gindli István.

Kisgazdáink és  a cselédk érdés.
Irta: M. Nagy Bálint.

Ennek a kis cikknek megírására 
egy velem megtörtént eset késztetett. 
Kedves ismerősök jártak nálam s 
hogyan-hogyse, a mi községünkben 
fogadtak cselédet. Derék, jóravaló úri 
emberek voltak, örültem, hogy hoz
zájuk kerül egyik hívünk lánya. Igen 
ám, de mi történt ?. . .  Elérkezett az 
indulás ideje, s a leány csak nem 
jött. Kérdeztettük, hivattuk, de akkor 
sem jött. Végre azt mondta az apja, 
hogy nem ereszti el, mert nem szol
gálónak nevelte a lányát.

Óh, én megértem, megbecsülöm a 
szülők féltő aggódását, mellyel maguk
hoz láncolják a gyermeket. De ezt a 
kifogást nem tudtam helyeselni. Félre
értést, tájékozatlanságot, sőt elmara
dottságot találtam benne.

Kérdem minden elfogulatlan em
bertől, nem szolgálunk-e mindnyájan ? 
Nem szolgál-e a járásbiró, szolgabiró, 
alispán, főispán, a miniszter ? nem 
szolgál-e a tanító, a pap a püspök ? 
Dehogynem, mindnyájan szolgálunk. 
Hiszen már az Üdvözítő megmondta, 
hogy „aki köztetek első akar lenni, 
legyen a többinek szolgája.“ Hát az 
a kenyér, melyet szolgálatunkkal ke
resünk, olyan keserű, olyan lealázó, 
olyan becstelen? Ne felejtsük, hogy 
tisztességes munkával kiérdemeljük 
és megszenteljük a mindennapi ke
nyeret.

Avagy, az egész társadalom nem 
arra törekszik-e, hogy az ingyenélők, 
a naplopók, a dologtalanok osztályát 
apassza ? Nem karolja-e fel az elha
gyott, züllésnek indult gyermekek 
ügyét hogy belőlük tisztességes, mun
kás embereket neveljen?

Nem régiben olvastam, hogy az 
Egyesült-Államoknak volt elnöke Rose- 
velt, aki olyan magas polcon állott, 
mint nálunk egy király, a fiát beadta 
egy nagy szőnyegkereskedőhöz inas-
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nak, hogy ne csak elméletben, köny
vekből, hanem gyakorlatilag is meg
tanulja, mi a kereskedés.

Az amerikai nagy gyárakban, me
lyekben ezer, meg ezer ember dolgo
zik, maga a gyártulajdonos az első 
munkás, a fiai az első inasok és 
munkások. Ugyannyira, hogy ha vala
melyik munkás még nem tudja, vagy 
nem jól végzi dolgát, kiveszi a szer
számot a kezéből és megmutatja neki, 
hogyan kell dolgozni.

Hát ezek a gazdag, milliomos em
berek nem mondják ám azt, hogy 
„nem inasnak neveltem a fiamat“ !

De nézzük a mi helyzetünket 1 Ha 
az a kisgazda leánya elmegy egy 
becsületes uri-házhoz szolgálni, nem 
cselekszik-e helyesen ? Nem tanul-e 
ott olyan dolgokat, amelyeket otthon 
sohase tanult volna meg? De igenis 
tanul.

Mindjárt ott a konyha. Ha jó házi
asszony mellé kerül a cseléd, olyan 
ételeket tanul főzni, amelyeket otthon 
nem lát. Tanul tisztaságot, rendet, 
takarékosságot. Tanul kévésén jól 
gazdálkodni, mert a ió gazdaasszony 
jobb rántott-levest főz, mint a tudat
lan húslevest. Nem tanulja-e meg, 
hogyan kell a zsírt úgy kisütni, hogy 
az meg ne avasodjék, a disznóhúst 
úgy bepácolni, hogy az meg ne ro
molják, meg ne erősödjék ? Nem ta
nulja-e meg, hogy a gyümölcsöt, 
főzelék-féléket, hogyan kell eltenni 
télre úgy, hogy használhassák, mint 
nyáron, frissében ? De hogyan sorol
jam mindazt elő, amit egy jó házi
asszonytól, egy leendő jó háziasszony
nak meg kell tanulni.

Hát még a szoba ? éléskamra, kert, 
sőt a kis és nagy gyermekekkel való 
helyes kezelés és bánásmód ? Hát 
még itt mennyit kell és mennyit lehet 
tanulni ?

Bizony én azt mondom, hogy min
den kisgazdának kötelessége volna 
a leányát olyan helyre adni, ahol 
mindezeket megtanulhatja. Mert, most 
már megettem kenyerem javát, sokat 
láttam, sokat tapasztaltam, megfordul
tam palotákban és kunyhókban, ha
nem mindenütt azonnal megláttam, 
hol van jó gazdaasszony ? Az első 
pillanatra megláttam, hogy a házi
asszony érti-e a dolgát?

De nem folytatom tovább! — Még 
csak egyet említek meg, mert enélkül 
nem lenne teljes, amit mondani akar
tam. Ugyanis amennyire ajánlom, 
mint igen hasznos és célszerű dolgot, 
a leányoknak uri-házakhoz való adá
sát, ahol a cselédet megbecsülik, meg
tanítják, erkölcsi életére felügyelnek,
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szóval úgy tartják, mint saját gyerme
küket, annyira óvom a szülőket attól, 
hogy lányaikat minden felügyelet nél
kül heteken át idegen vidékre adják nap
számba. Ilyen alkalmakkor romlanak 
meg a gyermekek erkölcsei. Együtt 
van 80—100 napszámos, kamaszkor
ban levő fiúk, serdülő leányok vegyest. 
Éjjeli szállásra beverik őket egy paj
tába. Hall és lát olyan dolgokat, me
lyektől Isten óvjon meg minden gon
dos szülőt, minden ártatlan fiút és 
leányt.

A jószívű leányka.
Párisban történt. Egy előkelő uri- 

asszony iskolába kisérte a kis leá
nyát. Mivel igen szép idő volt, gyalog 
mentek, az elyseumi mezőn, a boule- 
vardokon keresztül a Lafitte-utcai 
iskoláig.

Vidáman csevegve beszélgettek, 
mígnem egy utcakanyarulatnál egy 
béna koldus jött eléjük s alamizsnát 
kért. Az urinő nem vette észre a 
nagy beszélgetés között a segítséget 
kérő embert; a kis leány azonban 
anyjára nézett s várta, hogy majd 
zsebébe nyúl alamizsnáért. De ez 
nem történt meg. A kis leány csen
desen tovább ment édes anyjával. De 
anyja hiába faggatta, nem szólt töb
bet semmit. Néma csöndben mentek 
tovább a Concordia térig, anélkül, 
hogy egy szót is váltottak volna egy
mással a koldussal való találkozásuk 
óta.

Midőn azonban már be akartak for
dulni az iskolához vezető utcába, a 
kis leány, — Mariska volt a neve, —  
gyöngéden megrántotta anyja ru
háját.

— „Mama — szólt — valamit 
mondani szeretnék“.

— „Mit akarsz kis leányom ?“ — 
kérdé tőle anyja.

A kis Mariska erre ránézett nagy 
kék szemeivel anyjára és így szólt:

— „Mama — mondd csak — miért 
nem adtál ott az elyseumi mezőn 
annak a szegény koldusnak alamizs
nát?“

Az urinő egy percig ingadozott 
lelkében s magában szégyenkezve 
bevallotta, hogy kis leányának több 
érzéke van a szerencsétlenség észre- 
vevéséhez, mint neki, s feltűnő előtte, 
hogy miért nem kap az segítséget, 
aki rá van szorulva. Majd így szólt:

— „Igazad van kis leányom, rosz- 
szul cselekedtem. Gyere! menjünk 
vissza, talán még jóvá tehetem mu
lasztásomat.*
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Hirtelen kocsiba ültek — mivel 
már rövid volt az idő a tanórák 
megkezdése előtt — s az elyseumi 
mezőre hajtattak vissza. Megérkezve 
a kijelölt térre, gyorsan leszálltak a 
kocsiról s azon hely felé tartottak, 
hol először találkoztak a koldussal. 
De már nem volt ott. Keresték egy 
darabig s már úgy látszott, hogy 
hiába jöttek — az idő múlt — s 
már vissza akartak fordulni, midőn 
Mariska észrevett egy embert, ki egy 
fa alatt aludt. A kis leány erre gyor
san odafutott és lassan beledobta a 
koldus kalapjába az anyjától kapott 
aranypénzt s azután megelégedetten 
ült vissza a kocsiba s nyugodtan 
ment az iskolába.

Egy szép vonást láthatunk e kis 
leány jellemében: a jószívűséget.
Mert igaz, hogy az által is jót csele
kedett, hogy alamizsnát nyújtott a 
szegénynek; de ennél sokkal többet 
ér, hogy lelkében oly erős vissz
hangra lelt, amit oly sok idős, ko
moly ember Dem képes megérteni: 
a felebaráti szeretet parancsa.

Franciából: Pulay Vilma.

Roth Henrik magyar evangélikus 
hittérítő kiküldetése.

Lélekemelő, magasztos ünnep keretében 
küldtük ki Roth Henrik személyében újabb 
időben az első magyar evangélikus hittéritőt 
a pogány népek megtérítésére Keletafrikába. 
Ezen hazai egyházunkra oly nagy jelentőségű 
ünnepélyen résztvettek hazánkból ifjú hittérítő 
agg szülein és menyasszonyén kivül a magyar
honi ág. hitv. evang. misszióegyesület világi 
elnöke, Steltzer Endre pozsonyvérosi tanácsos 
s az alulirt egyházi elnök. Azonkívül eljött az 
ünnepélyre a lipcsei hires főiskolák különböző 
fakultásait látogató néhány magyar evangéli
kus ifjú is.

A kiküldetési ünnepély pünkösd utáni szer
dán, május 29-én délelőtt 9 órakor folyt le 
Lipcse legnagyobb templomában, a hires Ni- 
kolai-Kircheben (Miklós-templomban), amely 
hétköznap dacára is teljesen megtelt a közel 
s távolból összejött éhitatos hívek seregével. 
A misszió elnöksége s vezetősége, a kiküldendő 
hittérítők s a közgyűlési tagok a tágas oltár
téren foglaltak helyet.

A „Jövel Szentlélek Ur Isten 1“ kezdetű 
ének s az Elsässer lelkész által végzett gaz
dag oltári szolgálat után Hilbert drezdai lel
kész tartotta a szent beszédet Ezsaiáh 6, 3 
felett: „Szent, szent, szent a seregeknek Ura, 
teljes mind a széles föld az Ő dicsőségével I“ 
A lelkes szónoknak minden szavából kiérzett 
a misszió iránti lángoló szeretet s hatalmas 
bizonyságtételével hallgatói szívében is meg
erősítette az Isten országa végleges győzelmébe 
vetett rendíthetlen hitet.

Újabb közének után dr. Paul missziói 
igazgató terjesztette elő a szószékről érdekes 
és tanulságos évi jelentését. Eszerint Kelet- 
indiában a tamul nép között most 41 európai 
hittérítő és 17 diakonissza mellett 28 benszü- 
lött lelkész működik. A lélekszám 21,962, a 
313 különféle fokozatú missziói iskolát pedig
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9500 fiú-, és 3000 leánygyermek látogatja. 
Nagy eredményt várnak a jövőben a Kelet- 
India területén működő 7 különböző lutheránus 
missziói társaság tervezett szövetségétől. — 
Angol-Keletafrikában a keményszívű kamba 
nép között a múlt évben sem ment előre az 
Ur ügye. Nehéz helyzetük van ott a hittérí
tőknek, kiknek 25 évi buzgó fáradozás dacára 
még csak 65 lelket sikerült gyűjteniök s újab
ban a pogányság mellett a mindjobban előre
nyomuló izlam ellen is kell küzdeniük. — 
Annál örvendetesebb a dzsagga misszió szép 
eredménye Német-Keletafrikában, hol a 12 fő
állomáson 20 hittérítő, 1 orvos, 5 más missziói 
férfimunkás és 5 diakonissza működik s a 
lélekszám 324 pogány megkeresztelése követ
keztében 2120-ra emelkedett, míg a 81 iskolát 
8119 gyermek látogatja. Képzelhető, hogy ezen 
három misszióterület fentartása, kiépítése, fej
lesztése és vezetése mennyi költségbe kerül. 
Ha az igazgató reggel a Miafyánk negyedik 
kérését imádkozza, mindig valami kimond
hatatlan érzés hatja át szívét azon gondolat
nál : vájjon megadja-e az Ur ma is az egész 
mű fentartásához szükséges napi 2400 korona 
önkéntes szeretetadományt ? A múlt évben 
megadta bőségesen. Az egyesület évi bevétele 
939,000 korona volt, úgy hogy az évet 37,500 
korona felesleggel lehetett lezárni, de ami csak 
annak köszönhető, hogy egy oroszországi 
misszióbarát 103,000 koronát hagyományozott 
a Lipcsei Missziónak. Istenbe vetett szent bi
zalommal, ki ezentúl sem hagyja el az Ő népét, 
zárta be a misszió igazgatója évi jelentését.

Ismét felcsendült a hívek zsolozsmája s dr. 
Thmeh, a lipcsei egyetem theol. fakultásának 
világhírű tanára s az egyetemi templom lelkésze 
lépett az oltár elé, hogy a kir. konzisztórium 
nevében s felhatalmazása alapján kiküldje 
Everth végzett theológust és Roth hittérítő
jelöltet misszionáriusnak, mindkettőt Kelet- 
afrikába Amint a két ifjú, mindegyik két lel
kész kíséretében, oda állt az oltár elé, az egész 
gyülekezet felállt s szent borzongás járta át 
a szíveket. Amint II. Timoth, 1, 7 alapján: 
„Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk 
az Isten; hanem erőnek, szeretetnek és józan
ságnak lelkét“, dr. Ihmels a Szentlélektől ih
letett szavakkal vázolta előttük a hittérítői 
hivatás veszélyeit s azt, hogy mikép vívhat
ják meg a szent harcot eredménnyel, nem 
maradt szem szárazon. De tetőponjára emel
kedett az áhitat, midőn az ifjak kézadással 
és esküvel fogadták, hogy mint az ágostai 
hitvallású evangélikus anyaszentegyház kikül
dött hittérítői, készek a megfeszített és feltá
madott Jézus Krisztusról bizonyságot fenn? a 
pogányok előtt egészen saját életük feláldo
zásáig. Erre letérdepeltek az oltár előtt s 
Imehlsen kívül mindegyiket még 2—2 lelkész 
megáldotta. Róthot először én áldottam meg 
a 121-ik zsoltárral; majd ezen szavakkal ad
tam át neki a skót nemzeti bibliatársulat által 
felajánlott szép Bibliát: „Vidd magaddal e szent 
könyvet Isten igéje legyen lábadnak szövét- 
neke és ösvényednek világossága.“ Utánam 
még Weishaupt missziói felügyelő áldotta meg. 
Erre ismét felcsendült a gyülekezet éneke s a 
befejező oltári szolgálattal véget ért a jelen
voltakat szívük mélyéig megindító istentisz
telet és kiküldetési ünnepély.

Délben közebéd voltj melyen vagy kétszá
zan vettünk részt, leginkább németek, de 
köztük svéd, lett, finn, orosz s mi magyar 
lutheránusok is. De ez a közebéd nem úgy 
folyt le, amint nálunk szokás, hanem teljesen 
az óskeresztény szeretetvendégség jegyében. 
Először a szétosztott lapokról egy szép egy
házi éneket énekeltünk, majd közös imát mond
tunk. Étkezés közben csak öt beszéd volt, 
melyekben az egyházi főhatóság képviselőit, a

vendégeket, a kiküldött hittérítőket, az ünnepi 
szónokot s a misszió vezetőségét köszöntötték 
fel röviden. Végül ismét ima és énekkel fejez
tük be az étkezést.

A délutáni közgyűlésen első helyen magyar
honi ág. h. ev. misszióegyesületünket ruházták 
fel szavazati joggal, amit megköszönve, 1000 
márkát =  1174 K 40 fillért tettem le a köz
gyűlés asztalára, kijelentve, hogy ezen önkén
tes gyűjtésből folyó összeggel hozzá akarunk 
járulni Roth Henrik honfitársunk felszerelési 
és útiköltségeinek fedezéséhez s kötelességünk
nek ismerjük a misszióügy fokozott mérvű 
felkarolásával és pártolásával a jövőben is le
hetővé tenni, hogy azon misszióállomás fen- 
tartásáról, amelyen Roth Henrik működik, mi 
magyar evangélikusok gondoskodjunk. Úgy az 
adományt, mint kijelentésemet nagy örömmel 
fogadták s szeretettel kérem a Harangszó 
kedves olvasóit, legyenek további adományaik
kal is segítségemre, hogy ezen Ígéretet be is 
válthassam.

Este még a „Központi színház“ nagy ter
mében volt nyilvános missziói népünnepély, 
melyen vagy 2000 ember vett részt. A szín
padon most a lipcsei evangélikus ifjúsági egye
sületek egyesített harsonás zenekara foglalt 
helyet s ezek harsona kísérete mellett éne 
kelte a nagy gyülekezet a szent zsolozsmákat. 
A megnyitó beszédet dr. Hartung, titkos egy
háztanácsos, lipcsei szuperintendens, a Gusztáv 
Adolf-egylet elnöke tartotta, azt hangoztatva, 
hogy a misszió minden más tényezőtől füg
getlenül saját zászlaja alatt halad a világ egyik 
végétől a másikig s e zászló felirata: A meg
feszített K risztus! utána Müller E  hittérítő 
beszélt a keletafrikai dzsagga misszió alapításá
nak nehézségeiről, mit annál élénkebben 
ecsetelhetett, mivel 19 év előtt ő is ott volt 
ezen most oly szépen virágzó misszió első 
megalapítói között. Fehlberg A. hittérítő, ki 
10 évi távoliét után Keletindiából tért haza 
szabadságra, azt vázolta, hogy miként hatják 
át az evangéliom életerői az indiai pogány
ságot. Végül Everth uj hittérítő intézett Roth 
nevében néhány búcsúszót a gyülekezethez.

Az ügy iránti érdeklődés nagyságát az is 
mutatja, hogy a délelőtti istentiszteleten az 
offertórium 802 márkát, az esti közgyűlésen 
rendezett gyűjtés pedig 1056 márkát hozott 
a misszió javára.

Amilyen megható és felemelő volt fiatal 
honfitársunkra ezen kiküldetési ünnepély, ép 
oly nehéz volt neki másnap a bucsuzás édes 
szüleitől s menyasszonyától, kik ismét vissza
tértek hazájukba. Menyasszonya egyelőre a 
pozsonyi diakonissza-anyaházba lépett, honnan 
csak 2—3 év múlva mehet ki utánna, amikor 
Roth letette a dzsagga nyelvből az utolsó 
vizgát. Szívszaggató volt a bucsuzás pillanata, 
mikor az a gondolat járta át mindnyájuk szívét: 
vájjon látjuk-e még egymást e földön valaha ? 
Hiszen 8—10 év előtt hittérítő egyáltalán nem 
térhet haza . . . Kérjük a jó Istent, hogy 
adjon nekik e nehéz elválás után még öröm
teljes viszontlátást itten szép hazánkban.

Hogy Roth gondolatait kissé más irányba 
tereljem, másnap elmentem vele a közeli Lüt- 
zenbe, hogy megtekintsük azt az egyszerű 
emléket és díszes kápolnát, melyet a hálás 
utókor Gusztáv Adolf hithős emlékére emelt, 
e reánk evangélikusokra az ő vérontásával 
megszentelt helyen. Milyen megható volt, mi
dőn az emlék egyik oldalán azon szent ige 
tűnt szemünkbe, melyet dr. Ihmels kiküldetési 
beszédében intézett Rothhoz : Mert nem féle
lemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem 
erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. 
Megnyugodva tértünk vissza Lipcsébe.

Most, mire ezen sorok a Harangszó olva
sóihoz jutnak, Roth Henrik már útban van

Keletafrika felé. Június 14-én szállt Hamburg
ban hajóra Everth hittérítővel s egy diakonisz- 
szával, kikkel mint a Lipcsei Misszió kiküldötte 
vitorláz rendeltetési helyére. Kivülök még sok 
más hittéritő is utazik ezen a hajón, akik más 
hittérítő társaságok szolgálatában állanak, de 
mind azon zászló alatt akarnak Isten országáért 
küzdeni, melynek felirata: „A megfeszített
Krisztus !“ Öt hétig tart a tengeri ut, mivel 
több helyen a partra szállnak, hogy ember- 
és világismeretük gyarapodjék. A földközi 
tengeren át jórészt azon irányban eveznek 
majd, amelyikben egykor a legnagyobb hit
téritő, Pál apostol tette meg ismeretes missziói 
utazásait. Hassa át Jézus ezen jelenkori hír
nökeit, hassa át különösen Roth Henrik hazánk
fiát is az a Lélek, amely egykor Pál apostol 
szavát oly ellenállhatatlanná és legyőzhetetlenné 
tette, hogy miként ő, úgy ők is minél több 
lelket vezessenek a Jézushoz s a benne való 
hit által a békéhez és üdvösséghez.

Mi pedig ne csüggedjünk meg buzgón imád
kozni, kérve az Urat, hogy óvja meg azt, aki 
helyettünk és nevünkben terjeszti üdvözítő 
evangéliomát a pogányok között s fakasszon 
működésének lelkesítő példáján közöttünk is 
új hitet, bensőbb egyházi életet, szent nevének 
dicsőségére !

Scholtz Ödön.

E gyesülésben van az erő.
A hittérítés munkája közben tör

tént — bár közöttünk is megtörtén
hetett volna, — a következő kis eset: 
egy még meg nem tért törzsfőnök 
azzal a kérdéssel fordul a misszioná
riusok vezetőjéhez, mi az oka annak, 
hogy annyi nehézség ellenére, annyi 
veszedelem közt meg tudnak állani. 
A misszionárius, ki társaival egy a 
vadállatok ellen rakott tűz mellett 
volt, szó nélkül kivesz egy nagy 
lánggal égő fadarabot a tűzrakásból, 
s a törzsfőnök elé tartja, ki bámulva 
nézi eljárását, de nem érti. Kis idő 
múlva a fa lángja kezdett lohadni, 
végre is kialudt tüze, s a hittéritő 
kezében egy füstölgő üszökdarab 
maradt.

Lásd — szólt, — amíg a fadarab 
a tűzrakásban volt, vígan égett, hogy 
kivettem, füstölgő üszők lett belőle. 
Ez a mi erőnk titka, összetartunk; 
és az a kis láng, mely bennünk ég, 
a közösség érzete által hatalmas 
naggyá lesz, amely világít, hevít, 
lelkesít bennünket.

És azután?
Egy szorgalmas, de amellett a val

lási dolgokkal nem igen törődő ifjútól 
lelkipásztora megkérdezte, hogy mi a 
szándéka, miért küzd. Az ifjú azt 
felelte; hogy sikerrel elvégezzem ta
nulmányaimat. És mit tesz azután ? 
Felmegyek az egyetemre s készülök 
egy íudományos pályára. Hát azután ?
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Állásba jutok. És azután ? Iparkodni 
fogok, hogy embertársaim becsülését 
kivívjam, hirre, névre tegyek szert. 
És azután ? Családom, gyermekeim 
körében élvezem munkám gyümölcsét. 
És azután, szólt a lelkipásztor, meg
nyomva a szót, s élesen a szeme 
közé nézett az ifjúnak. Azután, felelt 
az ifjú, azután meghalok. ..  Elsápadt, 
nem tudott tovább felelni. Sokan van
nak, akik erre a végső azutánra nem 
tudnak megfelelni, pedig azt hiszik, 
hogy mivel a közbenesőkre válaszol
tak, erre is megfeleltek. Azután, mondja 
a szentirás, ítélet következik, s jaj an
nak, aki könnyűnek, meg nem felelő
nek találtatik.

Mit olvasunk?
A testet-lelket ölő szennyirodalom 

elleni harcban használták fel a követ
kező egyszerű s mégis sokat mondó 
képet, a felirata e z : .A rossz könyv 
hatása. Egy sápadt arcú ifjú asztala 
mellett nagy figyelemmel olvas egy 
kitárt könyvből. Szinte falni látszik a 
betűket. Mögötte a vállára hajolva 
ott áll a sátán s kaján arccal, vígan 
dörzsöli kezeit, mint aki jó zsák
mányra tett szert. Az értelme vilá
gosabb, mintsem hogy magyarázni 
kellene.

Olvassátok a  bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol lilblla a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajiéitól.
Július 7. vasárnap, Máthé 5, 5.

,  8. hétfő, I. Péter 1, 22.
„ 9. kedd, Jelenések 2, 7.
„ 10. szerda, Rom. lev. 13, 8.
,  11. csütörtök, 5. Mózes 6, 4—5.
,  12. péntek, Máthé 5, 9.
, 13. szombat, I. Péter 5, 6.
„ 14. vasárnap, Zsoltár 31, 16.
„ 15. hétfő, Példabeszédek 4, 23.
„ 16. kedd, I. Mózes 2, 18.
„ 17. szerda, Ezsaiás 52, 2.
„ 18. csütörtök, Máthé 6, 9—13.
„ 19 péntek, Róm. 6, 23.
„ 20. szombat, 1. Tim. 6, 12.

Az egyház köréből.

Halálozás. Néhai Bejek György 
nemeskéri (Sopron m.) lelkész özve
gye, szül. Erdélyszky Franciszka jú
nius 11-én Vépen elhunyt. Isten ke
gyelméből 85 évet élt. Holttestét 
Nemeskérre szállították és nagy rész
vét mellett helyezték nyugalomra. 
Adjon néki az Ur csöndes pihenést.

Lelkészválasztás. Az őriszigeti (Vas 
m.) evang. gyülekezet nagy lelkese
déssel Fodor Miklós helyettes-lelkészt 
választotta meg rendes lelkésznek.

Az árván maradt ajkai (Veszprém 
m.) gyülekezetben is most volt a 
lelkészválaszíás, melyen Ajka, Puszta- 
miske és Csékut gyülekezeti tag
jai nagy számban jelentek meg. 
Égyhangu választással Bátsi József 
helyettes-lelkészt választották meg, 
kit a gyülekezet élén. az elnöklő 
Szalay László esperes .meleg szavak
ban üdvözölt.

A jó Isten tegye áldottá az új 
vezérek működését I

Sopron. Az élő hit gyönyörű pél
dái állnak előttünk a soproni gyüle
kezet most megjelent részletes jelen
tésében. Majdnem minden belmissziói 
ágazatnak külön szerve van, melyben 
eleven élet lüktet. Árvaházát diako
nissza nővér vezeti. Olvasó- és ifjú
sági egyesülete a gyülekezet férfitag
jai közt teremt kapcsolatot s az el
múlt évben 11 vallásos estélyen 
gyűjtötte össze a híveket. A testvér
egyesület szegény tagjainak ingyenes

gyógykezeltetéséről gondoskodik. Múlt 
évben 3796 orvosi rendelvényt szol
gáltatott ki és 110 halottat részesített 
tisztességes temetésben. Gyámintézete 
mellett karácsonyfa-egyesülete is ál
dásosán működött, 199 növendéket 
felruházott. Segélyegylete 1075 kor. 
segélyt osztott ki. A folyó évben a 
gyülekezet 39962 kor. segélyt és új 
alapítványt jegyzett aranykönyvébe. 
Ebben az évben használatba vették 
az új énekeskönyvet s párhuzamos 
osztályokkal fejlesztették az iskolá
kat. Ä gyülekezet statisztikai adatai 
a következők: Lélekszám: 9100 ág. 
h. ev. és 262 ref. =  összesen 9362. 
Született és megkereszteltetett: — 10 
halva született leszámításával — 157 
fiú és 155 leány, összesen 312 gyer
mek. Konfirmáítatott: 120 fiú és 94 
leány, összesen 214 növendék. Az 
úrvacsorával élt: 1588 férfi és 938 
nő, összesen 2526 lélek. Házasságra 
kelt és egyházi esketésben részesült: 
95 pár, köztük 38 vegyes pár és 
ezek közül 18 pár tisztán evangélikus 
gyermekneveléssel. Meghalt: 127 férfi 
és 128 nő, összesen 255. Áttérési 
esetek: a) hozzánk 11, b) kitérés 6.

A soproni diakonissa-intézet műkö
déséről külön jelentést adott ki, mely 
szerint 50 beteg részesült ápolásban, 
121 napon és 457 éjjelen át. Ezen
kívül 630 beteg és gyülekezeti láto
gatást végeztek a nővérek. Minden 
vasárnap vallásos összejöveteleket 
tartottak a leányok számára, melyet 
mindig szép számban látogattak.

A jó Isten adjon továbbra is evan-

géliomi egyházunk eme erős várába 
éltető lelket és buzgóságot.

A Tabitha egyesület. A főváros 
nagy forgatagában, mint a kinyújtott 
felemelő kar, úgy működik a Tabitha 
egyesület. A szegények, elhagyottak, 
segítője. Áldásos munkásságát eléggé 
igazolja az a néhány adat, mit évi 
jelentéséből kiragadunk. Karácsony
kor 104 szegény gyermeket ruháztak 
fel. Ez évben 26 rendes összejöve
telt tartottak, melyeken 1050 darab 
új ruhát és fehérneműt készítettek. 
596 családnak, illetőleg egyeseknek 
nyújtottak segélyt. Rendes heti ke
nyérsegélyben részesült 28 egyes és 
141 család, és pedig kiosztatott 1910. 
nov. 1-től 1911. május 1-ig 10939 kg., 
380 család, illetőleg egyes közt 1178 
drb új és 436 drb viselt ruhaneműt, 
összesen 1208 drb ruhát, fehérneműt, 
téli kendőt, cipőt, takarót és párnát 
osztott ki az egyesület, ezek között 
225 olyan család volt, kiknek köré
ben iskolás gyermekek vannak. 602 
pár lábbeli, 406 pár bőrcipő az isko
lás gyermekeknek, 196 pár posztó
cipő az öregeknek került kiosztásra. 
360 koronát fordított az egylet fűtő
anyagra.

Nem érezzük-e a Krisztus lelkének 
melegségét, mikor ezeket az adatokat 
olvassuk ?

Harangavatás. A homokbödögei 
anyaegyházhoz tartozó nagy-gyimóti 
leánygyülekezet szép és megható ün
nepet ült f. évi június hó 16-án. A 
három évvel ezelőtt felavatott tem
plomának tornyában levő két harang



egyikét nagyobbal — 503 kgr. súlyú
val kicserélvén, e napon adta át ren
deltetésének. E rövid, pár évtizeddel 
szervezkedett gyülekezet, példás ál
dozatkészséggel, hangyaszorgalommal 
nevelve az építési alapot, az újonnan 
szerzett telken 1909-ben templomot, 
iskolát, tanítólakot épít, mikor is ki
vívta maga számára mindazok elis
merését, akik tanúi voltak e lélek- 
számban bár kisded, de hitben erős 
gyülekezet keletkezésének s fejlődé
sének. Az új harang beszerzése is
mét a szent áldozatkészségben talált 
fedezetet, melynek gyakorlásában a 
buzgó nőegylet is tevékenyen vett 
részt, midőn a templomot, a harang
avatási ünnep alkalmára Ízlésesen ki
festette. Az avatást szép ünnepség 
keretében, melyen részt vettek: Ba
logh István vanyolai, Nagy Kálmán 
gecsei és Tatay Lajos bakonytamási 
lelkészek, — az esperes megbízásá
ból Takács Elek homokbödögei lel
kész végezte.

Százéves egyházközség. A nagy
váradi evangélikus egyház most ülte 
meg százéves fönnállásának ünnepét, 
amelyet istentisztelet nyitott meg és 
díszközgyűlés követett. Az ünnepen 
képviseltette magát az esperességi 
elnökség is Materny Lajos töesperes- 
sel és Meskó László felügyelővel.

Roth Henrik magyar evang. hittérítő ki
küldetési költségeinek fedezésére folytatólago
san adakoztak : I X .  kimutatás volt 1401 K  
64 fillér. Azóta befolyt: Bazin ; özv. Bittmann 
és Bogner k. a. gyűjtése 30 K. Nagygeresd: 
nőegylet 6 K, Horváth Józsefné 1 K. Nemes
kér: Mészáros József 1 K, Jó Sámuel 1 K. 
Mesterháza : özv. Nagy Ferencné 2 K. Acsád: 
Boross Sándorné, Takács Sandorné és Takács 
Kálmánná 1 — 1 K. Melényes: egyházközség 
offert. 3 K. Celldömölk: Szalóky Zsigmond 
2 K. Csönge: Seregély Pálné 1 K 20 fillér. 
N yitva : ev. fiokegyház offert. 5 K 50 fillér. 
M eszlen: Takács Ignácné 3 K. Grinád: 
Schmidt Julia 5 K. Pozsony: özv. Böhm 
Zsuzsa 1 K, névtelen 5 K. Sobor: ev. nő
egylet 3 K. Vasdobra: lelkészi hivatal 10 K. 
Beska: konfirmandusok adománya 7 K. Szom
bathely : Németh Jolán és Eszti 3 K. Tokorcs : 
Kovács Ferenc 1 K. Csönge: Weöres S., Hor
váth E., Tóth Izabella, Esze S. 1—1 K. Mód
J. 70 fill., Csuka J.-né 50 fill., Hajas D. 40 
fill., Dörnhöfer H., Bárdosy Gy., Szabó J., 
Nagy Gy., Bognár I.,. Bognár P., Bárdosy J., 
20—20 fill., Bárdosy I., Heiner L.-né, Bárdosy
K. , Bárdosy Gy., Seregély L., Balogh J., Hor
váth L., Bertha M., Döbröntei I., Nagy I. és 
Bokkon S. 10—10 fill. Felsőszeli: Borma Jó
zsefné 1 K, Pónya Ágoston 1 K 22 fill., s a 
bibliaolvasó órát látogató asszonyok adománya 
báró Podmaniczky Pál lelkész által 45 K 40 
fill. Nemescsó: valaki 2 K, Felsőőr: Unger 
Samuné 1 K, Ritter József 1 K, Gully M. 50 
fill. G ór: Peczinger János 3 K, Kovács Gyula 
2 K. A gyűjtés végösszege 1560 K 56 f. 
Hogy ha az adakozók hosszú során s a vi
szonyaink között elért váratlanul szép ered
ményen végig tekintünk, lehetetlen volna el 
nem ismerni, hogy a seregek ura, istene volt
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az, aki annyi nemesen érző, hivő kebelt áldo
zatkészségre indított. Hála érte mindazoknak, 
akik a kitűzött cél eléréséhez segítségünkre 
siettek, ezerszeres hála az Urnák, aki ezúttal 
is megmutatta, hogy csudákat mivel Az ősz- 
szegből 200 koronát Roth Henrik szüleinek 
útiköltségére fordítottam, 100 koronát neki 
saját kezére adtam, hogy elutazása előtt be
vásárolhasson magának még egyet s mást, 
amire még épen szüksége volna, 1260 K 56 
fillért pedig beszolgáltattam a Lipcsei Misszió 
pénztárába, felszerelési és utazási költségeinek 
fedezésére. A misszió vezetősége ennélfogva 
hittérítőnket minden elképzelhető szükségletei 
felszerelte és ellátta. Ami ruhában, fehérnemű
ben, konyhaszerekben s bútorzatban az afrikai 
viszonyok között szükséges, azt mind meg
kapta s ládába csomagolva mindent előre el
küldték számára rendeltetési helyére. A pénz 
még megmaradt részével pedig útiköltségét 
fedezték. így elértük azt, amit akartunk : egy
házunk első hittérítőjének kiküldetési költségeit 
magyar pénzből fedeztük. Nem mulaszthatom 
el, hogy ezúttal köszönetét ne mondjak a 
Harangszó nagyérdemű szerkesztőjének is, ki 
a szent cél érdekében annyi teret bocsátott 
rendelkezésemre, minek szintén nagy része volt 
a szép eredmény elérésében. Midőn még meg
említem, hogy Roth Henrik hittérítőt, valamint 
áfrikai működési helyét az 1913. évi Luther- 
naptárban képben is bemutatjuk majd a misz- 
szió ügy barátainak, azon kéréssel zárom be 
a megindított gyűjtést, hogy részesítsék a 
Harangszó olvasói a hittérités szent ügyét to
vább is pártfogásban. Hittestvéri meleg üdvöz
lettel vagyok

Ágfalva, 1912 június 24-én
Scholtz Ödön

orsz. m isszióegyes. e. elnök.

Itthonról.

A koldus vagyona. A múlt héten 
meghalt Keszthelyen egy Kiglics Jó
zsef nevű hetvennyolcéves koldus. 
A fekvőhelyén elrejtve megtaláltak 
egy 80.000 koronáról szóló takarék- 
pénztári könyvecskét. Amig élt kol
dus volt, de halála után egyszerre 
kiderült, hogy vannak rokonai.

Nagy hajókatasztrófa a Dunán. Az 
Aldunán Cernovoda közelében az 
Erzsébet királyné nevű hajón robba
nás történt, mely lángba borította a 
hajó felépítményét. A hajógépész és 
egy hajópincér meghalt. Körülbelül 
húsz ember hiányzik.

Az ország dolgáról.
A képviselőház utolsó üléseit szin

tén rendőri őrizet mellett tartotta. A 
kitiltott képviselőket a rendőrség nem 
bocsátotta be a képviselőházba, azért 
azután a többiek sem vettek részt a 
tanácskozásokon. Sok törvényjavas
latot letárgyaltak ezalatt. Köztük van 
a vármegyék háztartásáról, az újonc- 
javaslatról, az adótörvény módosítá
sáról, az új egyetemekről stb. szóló 
javaslat. Az utolsó gyűlésen a 'házat
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elnapolták szeptember közepéig. Ad
dig tehát nem lesz tárgyalás.

Az adótörvény módosítása szerint 
adómentes marad a 800 koronánál 
kisebb kereset; a 800—1000 korona 
évi kereset adókulcsa 1 százalék, az 
1000—2000 korona évi kereset adó
kulcsa 2 százalék, a 2000 koronán 
fölüli kereset adókulcsa pedig 3 szá
zalék lesz. A legfontosabb intézkedés 
az egész javaslatban az. hogy a ke
reseti adót a Wekerle-féle törvényben 
megállapított 3 százalékról a kis exis- 
tenciák javára lemérsékeli 2, illetőleg 
1 százalékra.

Mandátumfosztó törvény. Egy ja
vaslatot adtak be a képviselőházban, 
mely szerint azokat a képviselőket, 
kik az elnöknek nem engedelmesked
nek, az összeférhetetlenségi bizottság 
megfoszthatja mandátumuktól, sőt ez 
esetben a , kerület is elveszti azt a 
jogát, hogy azon az országgyűlésen 
a mandátumától megfosztott képvi
selőt újra megválasztja.

Az ellenzék követelése. A nyári 
szünetet úgy az ellenzék, mint a 
munkapárti képviselők arra használ
ják fel, hogy választóikat tájékoztas
sák. így tehát mindenfelé újra kez
dődnek a hangos kortesbeszédek, 
melyekben bizony sokszor több a 
békebontó szenvedély, mint az egy
mást megértő jóakarat. Az ellenzék 
Lukács és Tisza távozását követeli. 
Ezenkívül követelése a következő 
pontokból áll:

1. Reparáció az elkövetett elnöki 
és többségi önkénnyel szemben; a 
szabálytalan törvénycsinálásnak va
lamely formában való helyreigazítása.

2. Kijavítása nemcsak a véderő- 
javaslatoknak^ hanem az ellenzéki 
képviselők nélkül megszavazott többi 
törvényjavaslatnak is.

3. Az ellenzék kizárásával hozott 
házszabálymódosítás törlése s ehelyett 
esetleg az ellenzékkel együtt megal
kotása az új házszabályoknak.

4. A mandátumfosztó törvényja
vaslatot vissza kell vonni.

5. Megegyezés egy nemzeti tartalmú 
választói reform tekintetében.

A nagyvilágból.

Emberpusztitó vihar dühöngött 
Amerikában, Közép- és Nyugat- Mis
souriban. A viharnak 26 ember esett 
áldozatul. Az anyagi kár is igen je
lentékeny. Egy helyen a katolikus 
templom harangtornyát a vihar az 
istentisztelet alatt ledöntötte. A tör
melékek három embert megöltek,
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köztük egy lelkészt, a ki a szélvész 
kitörésekor fölszólította híveit, hogy 
meneküljenek.

Hetven munkás halála. Pokrovzkban 
egy spódiumgyárban egy fal bedőlt 
és számos munkást temetett romjai 
alá. A katasztrófa hetven munkás 
életét oltotta ki.

Katasztrófa egy hídon. A Niagara 
mellett Grand Izla'nd kikötő hídja, a 
melyen egy kirándulásról visszatérő 
társaság a gőzösre várt, beomlott. 
Százötven ember a folyóba esett. 
Mintegy harminc ember a vízbe tűit.

Nagy vasúti katasztrófa Svédor
szágban. Svédországban szörnyű 
vasúti katasztrófa történt. A berlin- 
stokholmi gyorsvonat nekirohant egy 
álló tehervonatnak. A rémes össze
ütközés huszonegy embernek a halá
lát okozta, sokan súlyos sérülést 
szenvedtek.

A tenger legnagyobb mélysége. Az
ázsiai vizekről érkező Planet nevű 
mérőhajó jelentése szerint a Mindanao- 
szigettől 40 mértföldnyire mérték az 
eddig ismeretes legnagyobb tenger
mélységet. A tenger itt 9780 méter 
mély. Az eddig ismeretes legnagyobb 
tengermélység 9635 méter volt. Ezt 
a mélységet a Neró nevű amerikai 
kábelhajó mérte a Márianna szigetek 
közelében.

Emberpusztitó felhőszakadás. Me
xikói jelentések szerint felhőszakadás 
Guanajuato városában nagy pusztulást 
okozott. Emberek százai vesztették 
életüket.

LUTHER-TÁRSASÁG.
A Luther-társaság pénztárába 1912. 
május hó l-től május hó 30-ig be

folyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912-re: 

özv. Matuska Péterné, Szmik Antal, dr. Hor
váth Ödön, J.ászlóné Petri Ilona, Szlrelko 
Gusztáv, Tschenke Hermann, Kerepesi úti ág. 
hitv. ev. egyház, dr. Petőcz Károly, Francsek 
Imre, Br. Prónay Testvérek, Kalma Pál, dr. 
Szentiványi Géza, Kemény Lajos, Borbély La- 
josné, Düringer Jánosné, özv. Beliczay Béla, 
Edvy Illés Károly, dr. Gfrerer Miklósné, dr. 
Zolnay Jenő, dr. Havas Rezső, Koricsánszky 
János, Geduly Gyula, Zsigmondy Gézáné, 
Varsányi Mátyás Budapest, dr. Magyar Győző 
Pozsony, Kiss Samu Nagybarátfalva, Frenyó 
Győző Balassagyarmat, Raab Rezső Alsólehnicz, 
Faigei Károly Szepcsofalu, Szövényi Gusztáv 
Szepcsófalu, id. Vitalis József Lónyabánya, 
Beri-Encsei ev. egyház, Sass János Rákospa
lota, Czeglédi ev. egyház, Ivánka Béla Maglód, 
Somlyó vidéki egyhm. lelkészi egylet, Csengey 
Gusztáv Eperjes.

1909— 1910. évre: Maliarik Pál Alsóstre- 
gova.

1910— 1911. évre: Scholtz Ödön Ágfalva.
1910—1912. évre: Busa János Trenesén.

1911—1912. évre : Bakó János Mihályi.
2. Alapitó tagoktól évi 10 koronával 

1912-re: Stréter Alfréd Budapest.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro

nával 1912-re: Bundschuh Anna Sárvár.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koro

nával 1911-re: Bulyovszky Aladár, dr. Witt- 
chen Lajos.

5. Házbér raktár u tá n : 200 korona.
6. Könyvkereskedés: Scholtz Testvérek 

Luther-társasági könyvkereskedéstől „sortima“ 
jövedelme 2000 korona.

Összesen befolyt: 2584 korona.
Budapest, 1912. május hó 30.

Bendl Henrik társ. pénztárnok.
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C E L L D Ö M Ö L K Ö N
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G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, július hó 4-én.
Búza 2 2 —, Rozs 21.—, Árpa 21.—, Zab 

21.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

T o ronyóra -kész í tő .
Sándor Ferenc

ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.
Költségvetés bérmentve.

Hirdetés.
Egy jó családból való kisasszonyt, 

lehetőleg tanító leányt, keresek házi 
kisasszonynak. Cím: Laki Endréné, 
honvédszázados neje, Gyula (Békés m.)

Evang. 
árva fiút
keresek tanoncnak,
kit a női szabóság
ban úgy az an
gol és francia mun
kában — kiképezek. 

Székesfehérvár, 
Jókai u. 20.

Varga István
női szabó.

Wellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

p n y i  G É P G Y Á R
m m .  S Z O M B A T H E L Y .
Alapíttatott 1856. — Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla viliamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A P I  B É L A  ev. lelkész.
Előfizetős! ár* egész érre közvetlen küldéssel 2 kérőn* 60 fillér, csoportos küldéssel 2 koron*. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések  a szerkesztőség  oímére Körmendre fVasv&rmegyei küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító Is.

TARTALOM: Berzsenyi Jenő. — Bándy János: .Egyke.“ — Zsiray Lajos: A vásonkeői protestánsok vallásszabadsága. — Sántha 
Károly: Bűnbánat (vers). — Endrefly János: Egyszer és most. — Evangélikus iskoláink. — Egy nőegylet jubileuma. — Egy kis nevetés

nem árt. — Ország-Világ. — Persely. — Luther-Társaság.

Berzsenyi Jenő.
Evangélikus egyházunknak 

mindenkor nagy erkölcsi tőkéje 
rejlett abban, hogy a világi fér
fiak által betölteni szokott egy
házi méltóságokba önmaga ne
velte őrálló vezéreit. Ritkán 
fordult a közbizalom más kör
ben kifejtett tüneményszerű te
vékenység felé. Vezérségből a 
fővezéri méltóságba rendesen 
azokat helyezte, kik idejük, ere
jük, tehetségük javát igaz pro
testáns áldozatkészséggel ifjú
ságuktól fogva megosztották 
hivatásuk és egyházuk között. 
Mikor az egyház feléjük kínálja 
az egyetlent, mit protestáns egy
ház adhat: az erkölcsi megbe- 
csültetést, a közbizalom méltó
ságát, akkor nemcsak a jövendő 
nagyobb kötelességeivel jegyzi 
el a kiválasztottat, hanem egy
szersmind megkoszorúzza addigi 
életük munkálkodását. Az új 
méltóságnak csak egy része új 
erőkérés, a másik része zászló
hajtás az eddigi erőáldozat előtt.

Ezen régi protestáns elvhez

híven töltötte be a dunántúli 
evang. egyházkerület felügyelői 
állását, midőn dr. Berzsenyi 
Jenőt ültette a felügyelői székbe. 
Az ő személyében egyesül en- 
nak a magas egyházi méltóság
nak minden feltétele: az érdem 
és a rátermettség. Bizonyítja ezt 
eddigi működése, mely az egy
házszolgálat gyönyörű példáit 
állítja elénk.

Berzsenyi Jenő 1845. évi 
április 10-én született a vasme
gyei Nemesmagasiban, Berzse
nyi Pál és Berzsenyi Eleonóra 
szülőktől. A gimnáziumi tanul
mányok elvégzése után, 1863-ban 
beiratkozott a budapesti egyete
men az orvosi szakra hallgató
nak, majd két éviga bécsi egyete
men az orvosi fakultást látogatta. 
1898-ban Budapesten megszerzi 
az orvosi oklevelet. Mikor az 
ottomán kormány hadserege szá
mára orvosokat keresett Magyar- 
országban, a török kormánnyal 
két évre szerződést köt s mint 
törzsorvos kezdetben Konstanti
nápolyban, majd Drinápolyban 
szolgál két éven át. 1872-ben
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bejárja Görög és Oiaszhont és vissza
tér hazajaba. Rövid idei itthontartóz- 
kodas után ismét útra indul. Eimegy 
Berlinbe, majd meg Londonba. Kül
földi tanulmány útjáról hazájába vissza
térve, Szombathelyen telepszik le mint 
gyakorló orvos. 1885-től 1889-ig mint 
Vas vármegye főorvosa működik, de 
már a következő évben visszavonul 
s ettől kezdve még inkább az egy
házi ügyeknek szenteli idejét, tehet
ségét.

Az evahg. egyházban több kitün
tető állásra hívjak s ő mindenikben 
teljes ügybuzgósággal jár el. Elnöke 
volt az egyházker. ének- és zenepár
toló egyesületnek 1896-ig, az egyház
ker. népiskolai bizottságnak 1904-ig. 
1902-tól 1911-ig utóda Ihász Lajos
nak az egyházker. gyámintezet elnöki 
székében.

Hosszú ideig felügyelője volt a 
nemesdomölki gyülekezetnek, a ke- 
menesaljai tanítóegyesületnek. 1904- 
ben a kemenesaljai egyházmegye bi
zodalma felügyelői székébe emelte s 
mindezideig áldásosán végzi magára 
vállalt tisztét.

1905—1910-ig a celldömölki vá
lasztókerületnek országgyűlési követe 
volt 48 as párti programmal. Az 
Andrássy Gyula áltál beterjesztett 
közegészségügyi törvényjavaslatnak ő 
volt az előadója. De 1910 ben a 
politikai élettől teljesen visszavonult 
s azóta csakis családjának, a tudo
mánynak és egyházának él.

Berzsenyi Jenő nemcsak széles- 
látoköiü, európai műveltségű ember, 
hanem egyszersmind egy házias érzésű, 
mélyen vallásos gondolkodású, hivő 
evangélikus. Éleipeldája az Istent 
kereső keresztyen jellemvonásait 
mutatja. Családjában zeng a korai s 
ennek a kis gyülekezetnek ő a bibliát 
magyarázó papja. Évekkel ezelőtt 
mondott gyamintezeti beszédeiből még 
mindig felénk sugárzik lelke meleg
sége, biblikus műveltsége, szívének 
erős hite. Ő igazán Isten kedve sze
rint való ember, kitől méltán vár 
sokat egy egész egyházkerület és az 
egész egyetemes egyház.

Kérjük a jó Istent: áldja meg az 
új világi vezért, hadd gyűjtsön a 
régi babérlevelekhez újakat, magának 
is, evangélikus egyházunknak is !

„ E g y k e . “
Irta : Bándy dános

Az 1910-iki népszámlálási adatok
ból szomorúan tapasztaljuk, hogy 
országunk lakossága az elmúlt tiz
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évben, — különösen a magyar nép 
lakta területeken, — nem szaporo
dott, sőt inkább fogyott. Vájjon mi 
ennek az oka ? Nem egyéb, mint az 
évről-évre megújuló tömeges kiván
dorlás Amerikába és az a társadalmi 
és erkölcsi betegség, mit az „egyke“ 
szóval szoktunk jelölni.

Egyke alatt tulajdonképen az egy 
gyermek rendszert értjük.

Sajnosán tapasztaljuk ugyanis, kü
lönösen protestáns hitfeleinknél, hogy 
számtalan édesanya — sokszor élete 
kockáztatásával is — arra törekszik, 
hogy családját csupán egy, — leg
feljebb két gyermekkel szaporítsa. — 
És miért ? azért, hogy a kisebb vagy 
nagyobb vagyon el ne aprózódjék, 
hanem inkább megmaradva, egyetlen 
utód birtokában maradjon. De hány 
édesanya adta meg már ennek keser
vesen az árát, hányat ért útol az Is
ten büntető keze testi megbénulás, 
sőt sokszor a halál alakjában.

Nem-e sajnálatra méltók az ilyen 
megbélyegző eljárást követő édes
anyák, különösen akkor, midőn azok 
felvilágosult protestáns egyházunk 
kebeléből kerülnek ki! Mert hisz min
den evangéliKus szülőnek házánál 
kell, hogy meg legyen a szent biblia, 
melyből kiolvashatja a teremtés nagy 
munkájának betejezése ptán az első 
emberpárhoz intézett azon isteni sza
vakat : „Gyümölcsözzetek és soka
sodjatok, töltsétek be a földet és hajt
sátok azt birodalmatok alá“ 1 Lám 
Ábrahámnak is azt mondta az Ú r: 
„Tekints fel az égre és számláld 
meg a csillagokat, vájjon megszám
lálhatod-e azokat, így leszen a te 
ivadékod is“ I És Ábrahám hitt e 
beszednek és tulajdoníttatott neki 
igazságára.

Drága hazánk történelmének múltja 
is számtalan példát nyújt arra, hogy 
őseink a nemzet számbeli erősitését 
fontos dolognak tartották. A legújabb 
korban Gróf Széchenyi István is azt 
a nevezetes kijelentést tette, hogy, 
„még az apagyilkosnak is meg kellene 
kegyelmezni, csak hogy a magyarság 
erősödjek“ 1

Ezeket az örök igazságokat egy 
szülőnek sem volna szabad szem elől 
tévesztenie. De sajnosán tapasztaljuk 
az ellenkezőjét. Itt is, ott is felüti 
fejét az egyke kisértő szelleme. Lel
ketlen anyák a természet örök tör
vényét anyagi érdekből megsemmi
sítik, és sok esetben életük kockázta
tásával is az „Egygyermekrendszer“ 
elvét alkalmazzák. És nem gondolnak 
arra sem, hogy ha az „egyetlen“ 
gyermek felnőtt korában a halál ál-
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dozatává lesz, minden fáradozásuk, 
minden küzködésük, egész életük 
hiábavalóvá válik az egyetlen elveszí
tésével.

Ezekkel szemben hirdessük a hitet, 
vallásosságot, jóerkölcsöt. Hirdessük, 
hogy a gyermek az Isten áldása, s 
ha a jó Isten sok gyermekkel áldja 
meg a szülőket, akkor gondoskodik 
is életük fentartásáról.Hi rdessük, hogy 
még senkisem halt meg szép hazánk
ban éhen, mert aki dolgozni akar és 
tud, az mindig megtalálja mindennapi 
kenyerét.

Azután mutassunk rá a szülői s z í v  
legnagyobb boldogságára. Midőn szép 
számú családtagjaikban, — gyerme
keikben a késő vénség terhes napjai
ban élvezhetik azt az örömöt, amely
nél nagyobb öröm nem létezik. Mi
dőn nyugodt szívvel elmondhatják az 
irás szavaival: „Íme Uram,itt vannak, 
akiket reánk bíztál, azok közül csak 
egv is el nem veszett“ I Más az ilyen 
szülő élete, más az öregsége, más a 
halála is. Szerető gyermekek fogják 
le utolsó álomra szemét s a nyugodt 
lelkiismeret elveszi a halál tusájának 
borzalmát. De az „Egykére“ számítók 
sok esetben úgy jamak, mint azt az 
ének nagyon szépen mondja: „Most 
tetszik meg, ki az igazi árva, senki 
sem borúi a koporsójára“ 1

A vásonkeöi protestánsok vallás- 
szabadsága.

Elbeszélés I. Lipót korából.
Irta : Zsiray Lajos.

11.
A hírhedt Szelepcsényi 1674. már

cius 5.-ére a vásonkeöi két protestáns 
lelkészt: Zolnai Istvánt az evangéli
kust és Tolnai Istvánt a reformátust 
is megidézte a pozsonyi vértörvény
szék elé. Őket is, kik nem egyszer 
buzdították a vár katonaságát a haza 
védelmére, a király iránti hűségre, 
mint a többit: felségsértéssel és haza
árulással vádolták.

Ártatlanságuk s a királynak tett 
szolgálataik tudatában biztosra vették, 
hogy nem eshetik bántódásuk. Abban 
a reményben búcsúztak övéiktől és 
gyülekezetüktől, hogy rövidesen vi
szontláthatják ezeket. Mégis, hogy az 
eklézsiák egész árván ne maradja
nak, a távoliét idejére Urszinyt kér
ték meg, hogy mint tudományos s a 
bibliát ismerő ember, végezze el a 
gyülekezetben az istentiszteletet, gon
doskodjék a hívek lelki javáról.

A várnagy lelkiismeretesen teljesí-
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tette a papok kérelmét. Mihelyt a 
kardot pihentethette: kezébe vette a 
bibliát. Tanította a híveket, a csüg- 
gedőket buzditotta a szabadság napja 
eljövetelének reményével, vigasztalta 
a kishitüeket. De a Pozsonyból jött 
rossz hírek épen nem táplálták a re
ményt.

A március 5-én megjelent két pa
pot a legsúlyosabb bántalmakkal il
lették. Miután állhatatosan viselték 
magukat, mindkettőre kimondották a 
halálos ítéletet. Ezeket hallván, a 
vásonkeőiek alázatos kérelmet kül
döttek Bécsbe, hogy bocsássák sza
badon ártatlan lelkészeiket, de hiába 
volt minden. Zolnait Alistáli K. 
György és Miskolczy Mihály refor
mátus lelkészekkel bilincselték össze 
s oly kegyetlen kínzásoknak vetették 
alá, hogy május 10.-én lemondott 
hivataláról.

Zolnai lemondásának hírét a Bécs- 
ből Pozsonyon át hazatérő Zichytől 
hallották meg a vásonkeőiek. Ursziny 
éppen portyázásból tért haza csapa
tával. Pihenni akart, mikor jó barátja, 
egy uradalmi tiszt lépett szobájába. 
A köszöntés után mindjárt jelentette 
neki a szomorú hírt, a pap lemon
dását. Választ sem várt, hanem így 
folytatta: — „Ugyan mondd csak 
Kristóf, nem untad még meg a né
metért való verekedést ? Vagy tán 
még Lipóttól vársz valami jót ? Pedig 
ugyancsak meggyőződhettél volna 
már arról, hogy a király kegye se 
hazád népe, se hited nyája felé mo
solyogni nem fog soha. Gondolj csak 
Nádasdy, Zrínyi és Frangepán halá
lára. Mind azért haltak meg, mert 
jó magyarok voltak 1 Most meg val
lásod legjobbjait hurcolják tömiöcbe. 
Hadd ott a trón hideg árnyékát, állj 
a török szolgálatába; az se nagyobb 
ellensége népednek, mint a német, 
hitedért meg legalább nem üldöz. 
Hidd el, jobban megbecsülnék ott 
benned a jó vitézt.“

Ursziny szótlanul nézett maga elé. 
Szivében a reménykedés helyét mér
hetetlen keserűség foglalta el. Ismerte 
Zolnait, tudta, hogy rettentő dolgok
nak kellett történniök, míg az hiva
taláról lemondott. Hosszú percek tel
tek el. végre csöndesen így szólt: 
„az Ur még mindeneket jóra for
díthat I“

A vár katonaságában is nagy volt 
az elégedetlenség. A pihenés idejé
ben heverő, beszélgető vitézek kese
rűen táigyalták papjuk sorsát, vallá
suk üldözését. De Ursziny mindegyre 
ott termett s a király iránti hűségre 
buzdította őket. „Ne féljetek, — így ■

szólt — a hűséges szolgálat előbb, 
vagy utóbb elveszi jutalmát.“ És a 
kitartás borostyánt aratott.

Ez időben a kővágóőrsi pasa nyug
talanította a Bakony vidékét. A szpá- 
hik (török lovasok) majd egyik, 
majd a másik községre rontottak 
reá ; raboltak, dúltak mindenütt. Ilyen
kor a megtámadott vidéki lakosság 
Vásonkeő falai között talált mene
déket.

Rég szerette volna a pasa Váson- 
keőt is hatalmába keríteni, de tudta, 
hogy az ágyukkal erősen megrakott 
várat életveszedelem nélkül bajos 
megközelíteni, meg azután a vitézek 
kardja is éles volt ahhoz, hogy a tö
rök nagyon közel kívánkozzék a 
várhoz.

Mikor a pasa hallotta a vásonkeői 
dolgokat, azt hitte, elérkezett az ideje, 
hogy a várat szép szerével kerítse 
hatalmába. Barátságos hangú levél
lel követet küldött Urszinyhez s fel
ajánlotta Lipót ellen kardját s baráti 
jobbját. t

A következő félórában vitték a vár
nagy izenetét. Köszöni a török ba
rátságot, de nem kér belőle. Hanem 
a kardját ő is felajánlja, egy kis ba
rátságos mérkőzésre.

Elfutotta az epe a hatalmas pasát. 
Hogy mer neki egy kis várnagy ilyen 
dölyfös választ adni. No megállj csak, 
kapsz te még erre feleletet I . . .

A történtek után jó ideig nem lát
ták a török csapatokat a vidéken. A 
pasa Vásonkeő ellen készült s hogy 
vitézei harcvágyát felcsigázza: nem 
bocsátotta ki őket kisebb csatározá
sokra.

Végre megindult Vásonkeő ellen. 
Hideg decemberi reggel volt. Lomha, 
sűrű köd feküdte meg a vidéket. A 
Kaphegy felől nyirkos, hideg téli szél 
fujdogált s meg-megrázta a vár fö
lötti bükkfák zuzmarás ágait. Egy
szer csak három fegyveres lovas 
bontakozik ki a ködből. Vágtatva ér
keznek. Már messziről kiáltják a 
toronyőrnek: Fegyverre, fegyverre,
jön a török! . . .

A kora reggel kémszemlére ment 
lovasok voltak, kik alig egy mért- 
földnyire a vártól találkoztak a vár 
ellen vonuló törökkel. Amennyire a 
nagy köd miatt kivehették: látták, 
hogy tekintélyes számmal voltak s 
ágyukat is vontattak magukkal.

Ursziny hamarosan a várudvarra 
gyűjtötte katonáit s parancsokat osz
togatott. A gyalogosok egy részét az 
őrtorony szakállas ágyúi mellé - ren
delte, más részüket a külső várfalak 
védelmére vezette. Minden lovasát !

nyeregbe parancsolta, maga pedig 
felfutott a torony csigalépcsőin s nagy 
vigyázva figyelte, hogyan helyezkedik 
el az érkező ellenség.

Azonközben nagy zajjal, robajjal 
a vár elé érkezett a török. Zörgött, 
dübörgőit a sok ágyú, mikor a vár 
déli kapuja felé húzódó lejtős, köves 
utón az ellenség leereszkedett. Ursziny 
különösen azt figyelte meg, mely ré
szen foglal állást a pasa testőreivel 
együtt, azután visszasietett lovasai
hoz. „Ne féljetek fiúk, — kiáltotta, — 
sokan vannak ugyan a pogányok, de 
azért nem annyian, hogy meg ne 
rezzentsük őket I. . .  “

A következő pillanatban megadta 
a jelt a harc megkezdésére. A torony 
ágyúi s a falakat védő karabélyosok 
sortüze nagy pusztítást vittek véghez 
az ellenfél seregében. De Ursziny 
ezzel nem elégedett meg. Lóra kapott, 
kitáratta a várkaput s az Ur nevében I 
kiáltással mint a villám vágott lova
saival az ellenség közé. Égy pilla
nat alatt szétszórták a pasát körül
vevő tömeget. Mikor ez meginogni 
látta hadsorait, futásra vette a dolgot. 
Ezzel azután az egész tábor felbomlott.

Kristóf néhány vitézével együtt a 
pasa után vetette magát s rövid ül
dözés után utolérte, lefegyverezte s 
a várba vitte. A pasával együtt töb
ben fogságba estek, ezenkívül nagy 
mennyiségű fegyvert hagytak hátra 
a menekülők összes ágyúikkal együtt.

A pasát az ütközet utáni napon 
erős őrizettel Bécsbe küldötte Ursziny, 
hol akkor Zichy, a főkapitány is tar
tózkodott. Zichy örömmel és büszkén 
jelentette az ő lutheránus várnagyá
nak hőstettét a királynak. A király 
is megörült s elhatározta, hogy illően 
megjutalmazza azt a hős várnagyot, 
ki oly sok diadallal gazdagította az 
uralkodó fegyverének dicső-égét.

„Kinevezem rendes hadseregem
be I. . .  — mondotta a király. Elha
gyott váramból jöjjön nagyobb helyre. 
Megérdemli I . . . “

Nosza ment a staféta Vásonkeő 
várába, de csakhamar vissza is jött 
Vásonkeő várából. Alázatos Írást ho
zott Ursziny várnagy uramtól, a felsé
ges király hűséges szo'gájától. Térden- 
állva is megköszöni a király nagy 
gráciáját, mégis inkább marad ő törö- 
köc-verő várnagy Vásonkeő várában, 
mint paszomántos ruháju előkelő tiszt 
a király udvarában. Hanem ha a ki
rály kegyelme jutalmat keres számára, 
úgy elmondja szíve óhajtását. Váson
keő népének adjon vallásszabadságot. 
Hirdethessék az igét, olvashassák a 
bibliát, imádhassák az ő hitük szerint
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az Istent. Azután meg van egy sze
gény kálomista papjuk, — Tolnai Ist
ván a neve, — ártatlanul senyved a 
rabságban. Bocsáttassa a király ő fel
sége haza a pátriájába, és akkor meg
van jutalmazva a trón alázatos szol
gája, Ursziny Kristóf, Vásonkeő vi
tézlő várnagya.

Lipótnak nem igen tetszett a dolog. 
A tanácsadó jezsuiták homloka is re- 
dőkbe szaladt egy pillanat alatt. De 
azután eszébe jutott a királynak, hogy 
egyszer már ilyesmit kért tőle Ursziny. 
Azóta még egy pap fejét is hozzá
kérte. Megijedt, hogy elfog még egy 
pasát s akkor még valamivel meg
toldja kérését. Hát inkább most telje
sítette. 1675. január hó 13-án aláírta 
a szabadságlevelet, melyben úgy az 
ágostai, mint a helvét hitvallású evan
gélikus vitézeknek megadta a szabad 
vallásgyakorlatot. Ugyanaznap ütött 
a szabadulás órája Tolnai István, a 
rab helvét hitvallású prédikátor szá
mára is, ki visszatért gyülekezetéhez.

Micsoda találkozás volt az I Ott volt 
az egész község, a vár minden népe. 
Átölelte egymást a két ember és sírt 
mindenki. Azután Ursziny a kezébe 
adta Tolnainak a bibliát, most ismét 
igazi prédikátor hirdetheti az Isten 
igéjét I. . .  És imádkozott, ünnepelt 
az egész vár. Mindenki érezte, hogy 
Ursziny nemcsak a törököt verte le, 
hanem egy még hatalmasabb ellen
séget is I

Nehéz, dicsőségteljes idők után 
századok teltek el. Azóta sok minden 
megváltozott. Vásonkeőből Nagyvá
zsony lett, a vár nagy részéből rom
halmaz, melynek törmelékéből egy- 
egy rozsdás ágyúgolyót fordítanak 
elő a játszó gyermekek. A rég le
tűnt idők dicsőségét csak egy-két 
bástyafal s a hatalmas négyszög 
alakú csonka torony hirdeti.

A kisded evangélikus gyülekezet 
levéltárában pedig fakó, latinnyelvü, 
I. Lipót aláírásával ellátott szabadság
levél szól a késő utódoknak arról, 
mennyit kellett szenvedniük az ősök
nek, mig megengedte nekik a feje
delmi kegy, hogy lélekben és igaz
ságban imádhassák az Urat!

Bűnbánat.
Mennybéli szent Isten, 
Kísprtetbe estem ; 
Tévedezésemet 
Százszor megkönnyeztem,

Se napom, se éjem; 
Álmomban és ébren

Bűnöm, mint egy rabló,
Odaáll elébem.

Az én nyugodalmam 
Oda van, oda van I 
Tán föl sem lelem már,
Csak majd a síromban.

Én édes Istenem,
Hová hajtsam fejem,
Ahol nem égetné 
A kínzó gyötrelem ?

A vallás ölére,
Puha kebelére,
Mint gyermek, anyjának 
Örök-hű szívére.

Jöjjetek énhozzám!
Friss balzsamot hozván,
(gy szól a Megváltó,
S fölvidul az orcám,

Biztat nyájas szóval,
Drágalátos jóval,
És oszlik kétségem,
És szűnik a sóhaj.

Ösvényemen látok 
Derengő világot,
És szívemben érzek 
Egy titkos szent lángot.

Óh. új élet fénye,
Óh, öröm reménye:
E szívbe üdvöddel 
Óh térj be, óh térj be I

És áldjad Istent, lelkem,
Mit nem érdemeltem :
E nagy boldogságért,
Örökké, szünetleni Ámen.

5Á N T H A  K A R O D ?.

Egyszer é s  most.
Jung R. misszionárius, ki hosszú 

időn keresztül működött a kanadai 
indiánusok fvörösbőrüek) közt, be
széli a következőket »Indiánusok 
között“ című könyvében (II, 120), 
mely szemünk elé tárja, mily áldásos 
a pogányok között a missziói mun
kálkodás.

Kézzelfoghatóan érezte meg az in- 
diánus női nem a keresztyén vallás 
áldását. A pogányság idejében szinte 
hihetetlen durva, embertelen bánás
módban és megvetésben részesültek 
az asszonyok. Nem egy esetnek vol
tam tanúja. — Egyszer láttam, amint 
egy sugár indiánus tanyájára tért; 
puska a vállán. Megpillantotta a fele
ségét, ki éppen fát hasogatott. „Kelj 

I fel, te kutya asszony, — rivalt rá —

menj ezen a nyomon s megtalálod 
a szarvast, mit lőttem; hazahozod s 
megkészíted.“ Hogy parancsa hatá
sosabb legyen, egy hatalmas doron
got vágott feléje, mely szétloccsan
totta volna fejét, ha idejekorán ki 
nem kerüli. Az asszony elsietett, s 
kis idő múlva már hozta hátán a 
hatalmas szarvast. Aztán elővette 
skalbkésé( s azon volt, hogy lenyúzza 
a szarvast, egy darabot lemessen, 
megfőzze s ura elé tegye. Az meg 
meghívta rá egy csomó barátját, kik 
el is jöttek, szépen letelepedtek s 
hozzáláttak a lakmározáshoz. Az asz- 
szony félreült a gyerekekhez. Mikor 
aztán hússal jóllaktak, levágták a 
csontokról a javát s az asszonyoknak 
dobálták; közben majdnem halálra 
nevették magukat azon, mint vias
kodnak az asszonyok a kutyákkal a 
csontokért. — Ez volt a pogányság, 
amit először láttam. Óh, hányszor 
kellett összeszorítanom ajkamat, fé
keznem nyelvemet, s így fohászkod
nom: „Uram, adj türelmet, hogy most 
hallgathassak s helyesen szólhassak, 
ha eljött ideje.“ Jaj volt annak az 
asszonynak, ki meg mert öregedni s 
beteg mert lenni. Ez éppen annyi, 
mintha bűntényt követne el. — Egy
szer egy faluba érkeztem, hol egy 
szálas főnök, névszerint Mukuvuszu 
lakott. Adtam neki egy pakli dohányt, 
mert ez a legbiztosabb eszköz arra, 
hogy az indiánust beszédessé tegye. 
Éppen úgy szeretik a dohányt, mint 
az arabok a sót. Kész is volt Muku
vuszu rögtön velem egy sétára. A 
falu előtt láttam egy hamudombot. 
„Mi ez ?“ kérdeztem tőle. „Itt égettem 
hamuvá az anyámat“ — felelte.

— Miféle betegségben halt meg az 
anyád ?

— Kötél által.
— Hogy érted ezt, — kérdeztem 

megütközve, ő  erre így felelt: „Nem 
tudott már se tengeri nyulat fogni, 
se halászni. Mit csináljak ilyen öreg 
asszonnyal ? Nem akartam véle ma
gam tovább terhelni, Így hát a minap 
hurkot vetettem a nyakába s meg
fojtottam. Hogy pedig a szelleme ne 
kisértgessen, hulláját hamuvá éget
tem.“ Még dicsekedett vele, hogy 
tulajdon édes anyját megölte.

Azóta az evangéliom prédikálása 
által sok minden jobbra fordult.

Egy esztendővel ezelőtt, január 
utolsó napjaiban (a könyvet 1897-ben 
írtam) az összes törzseket megláto
gattam ; több ezer mérföldet utaztunk 
s számtalan templomban tartottunk 
istentiszteletet. A templomok elég
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nagyok és tágasak, — többnyire fá
ból vannak építve.

Egy alkalommal épp a katedra előtt 
állok s nyílik az ajtó. Micsoda lát
vány 1 Könny szökött a szemembe. 
Két hatalmas indiánus jön be, valami 
28—30 év körüliek; kezükben ülőke, 
az ülőkén nagykendő; ezen hozták 
öreg, gyönge édes anyjukat Istennek 
házába; karját kétfelől fiai nyaka 
köré kulcsolta. S mivel a templom 
padjain nincsen párna, az öreg édes
anyának egy harmadik fia hozott 
magával egy kendőt, összehajtogatta 
s mint puha vánkost elhelyezte a 
kemény pádon. A másik két fiú ide 
hozta az édes anyát, ráültette s 
egyikök karjával átölelve tartotta, az 
meg ráhajtotta fejét fiának széles, 
férfias keblére. Könny fátyolozta el 
szememet, midőn ezt láttam és hálát 
adtam Istenemnek a nagy változásért. 
Az édes anyát megölik, megégetik a 
pogányságban; az édes anyát tulaj
don magzata viszi Istennek házába 
— a keresztyénségben.

Neuendettelsau.
Németből: Endreffy János.

Evangélikus iskoláink.
Evangélikus egyházunknak min

denkor erős hivatása volt az iskola
ügy fejlesztése s ezzel együtt az 
ifjúság nevelése. Egyszerre a refor
máció kezdetén a templomok mellé 
iskolákat épített. Azóta is óriási áldo
zatkészséggel az iskolák egész soro
zatát tartja fenn s így biztosítja 
evangélikus egyházunk jövendőjét. 
Ezeket az iskolákat nagylelkű ala
pítványok mellett a gyülekezetek 
egyszerű, adófizető tagjai tartják fenn. 
Bizonyára annál inkább érdeklik ol
vasóinkat azok az adatok, melyeket 
a nekünk beküldött Értesítőkből állí
tunk össze. íme, itt következnek.

A Budapesti Deáktéri Ág. H. Elemi és 
Polgári leányiskola. Igazgatóhelyettes: Miko- 
lik Kálmán. A tanerők száma 20. Összesen 
volt 592 tanuló, közülök 387 elemi iskolai 
növendék. Igen érdekes, hogy-az 592 növen
dék közül csak 223 gyermek ág. h. ev. val
láséi, mig az izraeliták 300-on is felül vannak. 
73 tandíj-elengedésben, 24 növendék ösztön
díjban részesült. Ösítöndij címén 328 K-t 
osztottak szét. 18 gyermeket teljesen elláttak 
téli ruhával. Az elmúlt iskolaévben megalkot
ták a „Deák-téri Iskolatársnők Egyesületiét, 
melynek célja : a baráti szeretet ápolása, az 
iskola volt növendékei között. Anyagi és er
kölcsi támogatásban részesíti (valláskülönbség 
nélkül) az'iskola volt és jelenlegi növendékei 
közül azokat, kik arra érdemesek és rászorul
nak. De más céljai is vannak az egyesületnek. 
Gondoskodik tagjainak szórakoztatásáról; ezért 
társas kirándulást, összejövetelt, táncestélye
ket, művészi hangversenyeket rendez; más

részt továbbképző tanfolyamok létesítése által
lehetővé teszi tagjainak az önművelődést. 
Könyvtárat létesít, népszerű előadásokat tart, 
álláshoz és keresethez juttatja a rászorulókat. 
Van ügyvédjük, orvosuk, kik a teljesen sze
gényt ingyen gyógyítják illetőleg ingyen látják 
el tanáccsal.

A kőszegi felsőbb leányiskola. Igazgatója : 
Budaker G. Károly. A tanításban 17 tanerő 
segédkezik. A heti órák száma 177. A 126 
tanuló közül 88 ev. vallású. Az internátusbán 
86 növendéket helyeztek el, közülök 4-et tel
jesen ingyenesen. 9 tanuló pedig kisebb-na- 
gyobb tartásdíj elengedésben részesült 1000 
K értékben. Többen a tandíjfizetés kötelezett
sége alól is fel voltak mentve. Szegénysorsúa- 
kat tankönyvekkel láttak el. Kiosztottak 645 
K ösztöndíjat 14 gyermek között s azonkívül 
több jutalomkönyvet.

A győri ág. h. ev. elemi népiskola. Igaz
gató : Benedek Vince. Az 589 tanulóval biró 
iskolát 12 tanító tanítja. A mindennapi isko
lát 490 tanuló látogatja. Közülök (mint ren
desen minden nagy városban) igen sok a 
szegény. Ezen a bajon igyekezett a győri ev. 
egyházközség segíteni, midőn 14 teljesen el
hagyott gyermeket elhelyezett az ev. árva
házban ; 593 K értékű ruhát osztott ki a 
szegény tanulók között; s a kézimunkához 
40 K-t érő anyagot vásárolt. Ezenkívül még 
24 gyermeket ruháztak fel kegyes szívű gyer
mekbarátok. A szorgalmas és jóviseletű gyer
mekeket 161 korona 78 fillérnyi ösztöndíjjal 
jutalmazták.

A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-fögimná- 
zium. Igazgatója Bukovszky János. Az inté
zetnél 23 tanár van alkalmazásban. A tanulók 
száma 313. Az elengedett tandíj összege 
meghaladja az 1800 K-t. 16 tanuló 608 K-nyi 
alumneumi díj elengedésben részesült. Az in
tézet ifjúsága részt vett a Kolozsváron tartott 
kerületi tornaversenyen, s a VII—VIII. oszt. 
tanulói a katonai céllövészeti kiképzésen.

A soproni ev. líceum. Igazgató : Gecsányi 
Gusztáv. Az oktatást 14 tanár eszközli. A 
nyolc osztálynak 337 tanulója közül 261 ev. 
vallású. 62 növendék tápintézeti díj kedvez
ményben, 86 pedig ösztöndíjban részesült. E 
két címen 12,252 20 K-val segítették az anya
giakban szűkölködő diákok szüleit. A főgim
názium életében nagy szerepet játszik „Az 
Ifjúsági Magyar Társaság“, mely ev. egyhá
zunknak már sok híres irodalmi embert ne
velt. A társaság ez évben 19 rendes gyűlést 
tartott, melyen 14 munka került felolvasásra. 
Megünnepli a nemzeti ünnepeket, pályázatokat 
hirdet költeményre, értekezésre, novellákra, 
rajzra. Az önképzőkör pályadíjakra 285 K-t 
osztott ki. Van „Ének- és Zenekö/“-e is, 
melynek célja a zeneérzék fejlesztése és a 
szórakozás. Az „Ifjúsági Belmissziói Egyesü
let“ tagjai az összes ev. vallású tanulók. Az 
összejöveteleken ének, imádság, bibliamagya
rázat mellett egyes tanulók vallásos és erkölcsi 
jellegű felolvasásokat tartottak s ugyanilyen 
költeményeket adtak elő. A munkakedv foko
zása céljából az egyesület pályázatokat is hir
detett. Éz az egyesület lefizette szegénysorsú 
diákok tandíját, tápdíját, lakáspénzét, ruhát 
vett egyeseknek, könyvvel látta el a szegé; 
nyékét.

A  soproni ev. theológiai akadémia. Igaz
gatója : Bancsó Antal. Az elmúlt évben 38-an 
hallgatták az előadásokat, melyeket 5 felszen
telt lelkész tanár s 4 óraadó tanár teljesített. 
A hallgatók közt kiosztott segély 8300 korona. 
Tanulmányaik kibővítésére szolgál a „Theoló
giai Önképzőkör“, melynek célja (mint neve 
is mutatja) az önművelés, a vallásos lelkűiét 
mélyítése. Saját kebelében felolvasásokat tart. 
A bibliából egy-egy részt felolvasva fejtegetik,

magyarázgatják. Pályázatokat hirdet. A kör 
tagjai közül egyesek oktatják az ev. inasokat. 
Szavalattal, zenével közreműködik az ev. tanító
képzővel rendezett vallásos estélyeken. Kikül
döttei résztvesznek a kerületi ev. missziói 
egyesületek közgyűlésén, a magyar ev. kér. 
diákszövetség gyűlésén, a liverpooli missziói 
jellegű angol diákgyülésen, hogy ezek az in
tenzív evangéliomi életet, nevezetesen a missziói 
tevékenységet megismerve, arról a körnek be
számoljanak.

Egy nöegylet jubileuma.
Gyönyörű ünnepségek keretében 

ünnepelte jneg nem régen a losonci 
evang. nőegyesület félszázados jubi
leumát. Egy félszázad tiszteletreméltó 
múlt minden intézmény történetében, 
de különösen tiszteletreméltó egy egy
házi egyesület életében. Evangélikus 
egyházunk mindig nagy szegénységgel 
küzdött. Gyülekezetei csak óriási erő
feszítéssel állhatták fenn, híveit meg- 
görnyesztette az adóteher. Sem az 
évszázados elnyomatás, sem a nagy 
szegénység nem volt alkalmas arra, 
hogy még külön áldozatkészséget 
követelő egyesületek alakuljanak. 
Ahol azonban erős lelkek megterem
tették ezeket az egyházi szerveket, 
ott mindenütt fenntartó, védelmi bás
tyákká lettek. Ilyen volt a losonci nő
egyesület is. Sztehló András lelkész 
alapította 1862. február második va
sárnapján. Azóta mindig nagy áldás
sal működik.

Ezen hosszú idő alatt fizette a sze
gény és árva gyermekek tandíját, 
ellátta őket ruhával, könyvekkel. 
2000 koronát adott iskolára, 400 ko
ronát felszerelésre. Gondját kiterjesz
tette a lányokra és már 1869-ben 
varróiskolát állított tel. Sokat áldozott 
a templomra és annak felszerelésére 
is. Szeretetébe fogadja a gyülekezeti 
szegényeket s még a távolból kérőt 
is meghallgatja. — 1902-ben 4000 
koronás alapítványt tett, melynek ka
matait minden évben, egy arra érde
mes, szegény leány kiházasítására 
fordítja. — 1903-ban napközi otthont 
létesített, ahol a téli hónapokban 20 
gyermeknek ád meleg élelmezést. — 
Az uj iskola és tanácsterem fejlesz
téséhez 4000 koronát adott.

Jelenleg évenkint körülbelül a kö
vetkező összegeket fordítja jótékony 
célra: szegény nőknek 300 kor., kézi
munka tanításra 150 kor., gyermekek 
felruházására 250 kor., gyermekek 
ebédjére 300 kor., kiházasítási alapra 
320 kor.

Az egyesület vagyona 25.428 kor. 
80 fillér, tagjainak száma 246.

A jubileum megható ünnepélyes-



238 HARANGSZÓ. 1912 jú'ius 21

séggel folyt le. A templomban az 
oltárnál felolvasták Baítik püspök 
imádságát, majd Wolf József lelkész 
mondott nagyhatású ünnepi beszédet. 
A díszközgyűlésen Frenyó Gyula fő
esperes imádsága és Draskóczy Zsig- 
mondné elnöki megnyitója után Gaz
dik Gyula titkár olvasta fel az egye
sület 50 éves történetét. Este fényes 
hangverseny volt, melyet Wolf József 
lelkész költői szépségekben és vallás
erkölcsi gondolatokban gazdag proló
gusa vezetett be. A felolvasást Sztehló 
Kornél egyet, ügyész, — a nőegye
sület alapítójának fia tartotta.

Mindezt gyönyörű képekben tárja 
elénk az a szép Emlékkönyv, mit a 
nőegyesület kiadott.

Tiszta szívből kívánjuk, hogy a lo
sonci derék nőegyesület jövendője 
legyen méltó múltjához!

Egy kis nevetés nem árt!
Párisban Henry Monnier, az ismert

nevű francia iró a következő tréfát 
engedte meg magának. Beállított egy 
idegen házba és udvariasan megszó
lította a portást:

— Itt van, kérem Henry Monnier ?
— Nem uram, — felelte a portás
— Monnier ur nem lakik itt, tehát 

nincs is itt.
— Mégis itt van, — felelte az 

iró — mert én vagyok Henry Monnier.
A következő nap Monnier más 

ruhában és álszakállal jelent meg 
ugyanabban a házban.

— Monnier ur ? — kérdezte a 
portástól.

— Nincs itt — felelte a portás 
kissé mérgesen.

— Dehogy nincs itt, — jelentette 
ki a tréfás francia — hiszen én va
gyok az I

És ezeknél a szavaknál levette 
álszakállát. Harmadnap ugyanezt a 
tréfát megcsinálta, ezúttal azonban egy 
más álszakállal és ruhával. Mikor újból 
levette parókáját, a portás hihetet
lenül dühös lett és utána kiáltotta:

— Ha még egyszer ide teszi a 
lábát, majd bottal felelek!

Henry Monnier hazaért, tollat és 
papirost vett elő és hat egyforma 
levelet irt hat barátjának: „Kedves 
barátom, megváltoztattam a lakáso
mat, most itt meg itt lakom. . .  (és 
itt a kérdéses portás házának laká
sát és számát adta meg), kérem, 
jöjjön el hozzám ma este, hogy 
együtt avassuk tel uj lakásomat, egy 
kis vacsora keretében. Este termé
szetesen mind a hat meghívott a 
következő kérdéssel állított be a ház 
portásához:

— Itt van Henry Monnier ur?
..  . Mondanunk sem kell, hogy a 

haragos portás hatalmas bunkós bot
tal verte ki a hat vendéget.

*
A háziasszony a cseléd ruhaszek

rényét kutatva át, egyszerre csak így 
kiált föl: „íme, itt van az én szép 
ruhám, mit már annyit kerestem.“

A cseléd: „Milyen szerencse! Csak 
nem hiszi a nagysága, hogy én lop
tam el.“ *

A háziasszony: „Már annyiszor

mondtam magának, Fáni, hogy ha 
felszolgál a vendégeknek, balfelől kell 
odatartani a tálat.“

A cseled: „Jól van kérem, de én 
nem vagyok ám olyan babonás, mint 
a nagysága.“

*
Beteg: „Mit csináljak kérem? X 

doktor úr a mozgást ajánlotta rheu- 
mám ellen, Z. doktor úr pedig a 
pihenést.“

Orvos: „Én pedig azt tanácslom, 
hogy kerékpározzon !“

#
A. „Miért van az, hogy önnek oly 

nagy bizalma van a gyógyszerészeti 
cikkek iránt ?*

B. „Azért, mert fivéremnek igen 
sokat használnak.“

A. „Melyik gyógyszert használja?“
B. „Egyiket sem kérem, hanem .. . 

gyógyszerész.“

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán átüti ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákol.
Július 21. vasárnap, Rom. 6, 23.

„ 22. hétfő, 1. Timót 6, 12.
„ 23. kedd, 1. Tessal. 4, 1—2.
„ 24. szerda, Luk. 14, 33.
„ 25. csütörtök, Máthé 5, 6.
„ 26. péntek, Ezsajás 55, 7.
„ 27. szombat, I. Móz. 3, 9.
„ 28. vasárnap, Máthé 7, 23.
„ 29. hétfő, Róm. lev. 8, 12—13.
„ 30. kedd. 1. Péter 3, 13.
„ 31. szerda, 3. János 11.

Augusztus 1. csütörtök, 1. Péter 2, 21.
„ 2. péntek, János jel 3, 15—16.
„ 3. szombat, I. Korinth. 10, 12.

ói

Az egyház köréből.
Dunántúl új felügyelője. A múlt 

héten bontották fel a dunántúli gyü
lekezetek szavazatait. A szavazás 
eredménye, hogy az egyházkerület 
uj világi felügyelője: Berzsenyi Jenő 
dr. volt országgyűlési képviselő lett.
A titkos szavazás eredménye szerint 
Berzsenyi Jenő kapott 193, Solymossy 
Ödön báró 69, Láng Lajos báró 38 | 
szavazatot. Az uj felügyelőt a győri | 
kerületi közgyűlésen augusztus 28-án 
iktatják be felügyelői méltóságába. A 
jó Isten tegye áldottá az uj felügyelő 
munkálkodását.

Egyházkor, közgyűlés. A tiszai ev. 
egyházkerület Nyíregyházán tartotta 
közgyűlését. Geduly Henrik püspök 
évi jelentése kapcsán számos nagy- 
jelentőségű határozatot hozott a köz
gyűlés. Többek között kimondotta, 
hogy az amerikai evang. hívek lelki 
gondozására ezután nagy súlyt helyez.

Uj korálkönyv. Most jelent meg az 
egyet, evang. egyház által kiadott uj 
korálkönyv, melyet Kapi Gyula ny. 
soproni tanitóképzőint. igazgató szer
kesztett. A szép kiállítás mű rendkívül 
becses kincse lesz köregyházunknak. 
Régi, ismeretes koráljai mellett uj 
korálokkal gazdagítja egyházi zene-

irodalmunkat. Magasztos nemzeti és 
egyházi feladatot teljesít, midőn tem
plomi éneklésünket magyarrá, családi 
életünket a házi istentisztelet által 
megszenteltté akarja tenni. Gyüleke
zeteink. tanítóink „bizonyára sietve 
megrendelik e nagy művet, amely a 
Luther-Társaságnál 7 K-ért kapható.

Két imádságos könyv. Sántha Ká
roly érdemes költőpapunk két imád
ságos könyvének, a Buzgóság köny
vének és az Őrangyalnak újabb 
kiadása hagyta el nem régen a sajtót. 
Mindegyiket igaz gyönyörűséggel és 
lelkiépüléssel forgatja az áhítatot kereső 
hivő és a nemes, szép tartalmat
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kereső emberiélek. Vallásosság ölel
kezik a tiszta költészettel s együtt 
emelik Istenhez az imádkozó szivet. 
Bizonyára ezek a kiadások is 'éppen 
olyan kedvesen látott barátai lesznek 
evang. családjainknak, mint az előzök 
voltak. A Buzgóság könyvét a Luther- 
Társaság, az őrangyalt Hornyánszky 
Viktor adta ki. Az előbbinek egy 
szép költeményét mai számunkban 
bemutatjuk.

Halálozás. Súlyos csapás érte a 
veszprémi evang. egyházmegye régi, 
kipróbált felügyelőjét, Bélák István 
enyingi ügyvédet. Áldott lelkű hitvese, 
született dercsikai Huszár Margit, 
élete 56-ik évében, hirtelen elhunyt. 
Július 12-én temették el óriási rész
vét mellett. A jó Isten legyen az el- 
költözöttel és a gyászolókkal!

Halálozás. Súlyos veszteség érte a 
vadosfai gyülekezetei. Kiás Ferenc, 
fáradhatatlan főgondnoka Budapesten, 
hova gyógyulást ment keresni, f. hó 
1.-én elhunyt. A megboldogult külö
nösen a templomépítés körül buzgól- 
kodott még akkor is, midőn beteg
ségét már érezte, a nagy mű befe
jezését azonban nem érhette meg. 
Temetése július 4.-én volt Zsebehá- 
zán óriási részvét mellett.

A szopori nöegylet. Makkoshetyén 
Horvath Lajos ur kerthelyiségében 
fényesen sikerült műkedvelő előadást 
rendezett Joó József és Hetyei József. 
Nagy derültség között adták elő „A 
meglepetés“ című darabot, majd a 
„Sári néni“ című vígjáték szórakoz
tatta a nagy számban összesereglett 
közönséget. A darabban szép sikerrel 
szerepeltek: Horváth Teréz, Hetyey 
Örzsike, Skriba Jolán, Hetyey Ida 
(Makkoshetye), Joó József, Nagy 
Miklós (Felszopor), Nagy Lina, Bö- 
göthy Irma, Ágoston Ida (Simaháza).

A mulatság bevétele 256 K volt.
Adakozás. Az épülő vadosfai temp

lom harmadik harangjára utólag 
adakoztak : Dobrády Erzsiké Bajmóc, 
Dobrády Eszter Szilsárkány és Dob
rády Juliska Vadosfa 20—20 korona, 
összesen befolyt e címen 2295 kor.

Lelkeszbeiktatás. Németh Károly 
ev. lelkészt vasárnap nagy ünnep
séggel iktatták be a lébényi lelkészi 
állásba. Németh Károly két évén át 
Amerikában mint lelkész működött 
és Brunswick-ból visszatérvén, a lé
bényi (Győrm.) ev. gyülekezet lelké
széül hívta meg.

Orgonaavatás. Szép ünnepe volt 
jún. 2.-án a karakószörcsöki evang. 
gyülekezetnek. Ekkor avatta fel Gyu- 
rátz Ferenc püspök megbízásából 
Szalay László, a veszprémi egyház

megye esperese, a gyülekezet renovált 
templomát, s a nőegylet áltál aján
dékozott díszes orgonát. A virágokkal 
díszített kapu előtt Töpler Károly 
gyülekezeti felügyelő fogadta a gyü
lekezet elöljárósága élén a megérkező 
esperest, majd a nőegylet nevében a 
nőegylet egyik tagja, az iskolás 
gyermekek nevében egy leánytanuló 
üdvözölték meleg szavakkal, s egy- 
egy gyönyörű virágcsokrot nyújtot
tak át neki. Szalay László esperes 
gyönyörű beszédben köszönte meg 
a lelkes fogadtatást, s az iskolás 
gyermekek sorfala között a tanító
lakba, onnan pedig a templomba 
vonult, s megkezdődött a felavató 
istenitisztelet. A szivet-lelket gyönyör
ködtető felavató beszéd, az igazán 
égbe emelő áldás szavai, s az orgona 
búgó fiangjának hatása alatt felcsil- 
lámlottak a szemekben az öröm 
könnyei bizonyságául annak, hogy a 
szívből jövő, szívhez szóló hang a 
szívig hatott. Az áldozatkész gyü
lekezetre, a nemesen munkálkodó 
nőegyletre, s a buzgó, hivatásuk 
magaslatán álló vezetőkre mi is kér
jük Isten áldását.

A felavató istenitisztelet után köz
ebéd volt az iskola termében, ebéd 
végeztével pedig kezdetét vette a 
nőegylet által rendezett mulatság, 
mely 230 korona tiszta jövedelmet 
hozott a gyülekezetnek.

A nagygeresdi ev. nöegylet f. évi 
június ho 29. én Pórládonyban saját 
pénztára javára zártkörű táncmulat
ságot rendezett. Bevétel volt 235.40 
korona, kiadás 72.12 korona, tiszta 
jövedelem 163’28 korona.

Itthonról.

Meghalt a legöregebb szabadság- 
harcos. Stern Áron marosilyei lakos 
száztíz éves korában elhunyt. Negy
vennyolcas honvéd volt és számos 
ütközetben vett részt. Haláláig a 
legjobb egészségnek örvendett és 
szellemi frissesége is megmaradt.

Drága föld. Sopronvármegyében a 
Rábaközben mindig igen drága volt 
a föld. Régi dolog volt, hogy a kis 
magyar alföld aranykalászt termő 
földjét holdanként 2000—3000 koro
náért vették. De az utóbbi időben 
még ez az ár is felszökött és ma az 
óriási földéhség következtében az 
Amerikából pénzzel jó megrakottan 
visszavándorlók 5000—6000 koronát 
is kínálnak egy egy hold földért. 
Amerikában is megszűntek tudniillik 
a régi jó idők, az elnökválasztás

minden közgazdasági tevékenységet 
megbénít és tömegesen vándorolnak 
vissza. De hova vezet majd a föld 
árának ez a természetellenes felcsi- 
gázásaI. . .

Az idei sorozás. A közös hadügy
minisztérium az idei sorozást aug. 
12,-ikére tűzte ki,

A kivándorlás csökkenése. A fiumei 
rendőrség félévi kimutatása szerint az első 
félévben 6932 felnőtt, 1080 fiatalember, 
2459 asszony és leány vándorolt ki Fiúmén 
át Amerikába. Betegség miatt 160 férfit, 
213 asszonyt, hiányos okiratok miatt 22 
férfit és 3 asszonyt utasítottak vissza A 
magyar-amerikai vonalon a kivándorlás 
csökkenése mutatkozik, a mi a túlzott 
ellenőrzésnek is tulajdonítható.

Az ország dolgáról.

Csönd van. A hosszú politikai har
cok után most csönd van a politi
kában. A képviselőháznak most van 
a szünete. Vasárnaponként néhány 
népgyűlést tartanak, néhol a képvi
selők beszámolót mondanak, de egyéb
ként csöndes minden.

A vármegyék állásfoglalása. Eddig 
56 vármegye foglalkozott a képvise
lőházi eseményekkel. Ezek közül 8 
bizalmatlanságot, 38 bizalmat szava
zott a kormánynak, 8 pedig a bizal
matlansági indítványt elvetette.

A nagyvilágból.

Uralkodók találkozása. Egy kis
oroszországi kikötővárosban II. Vilmos 
német császár találkozott Miklós orosz 
cárral. Az uralkodói találkozástól so
kan a török-olasz háború megszűné
sét várják.

Portugália forrongása. Még min
dig sokan vannak, kik nem tudnak 
belenyugodni abba, hogy Portugália 
köztársaság lett. Az egyeduralom 
hívei újból betörtek az országba, de 
a köztársaság serege erős küzdelem 
után és sok emberáldozattal leverte 
őket.

Bányarobbanás. Angolországban a 
cadebyi bányában nagy robbanás 
volt. A halottak száma kilencven.

A kanadai orkán pusztítása. Kana
dában orkán pusztított. Vinipeg egész 
vidéke elpusztult és több mint ezer 
ember halt meg. A sebesültek száma 
is igen nagy.

Vasúti katasztrófa Amerikában.
Corningban (Newyork) egy gyorsvo
nat nekiment a pályaudvaron álló 
egyik személyvonatnak, amely New- 
yorkba készült. A személyvonat két 
utolsó kocsija fölborult. A halottak 
száma 40.
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A hőség Amerikában oly nagy, hogy 
miatta minden üzleti élet megakadt. 
Egy nap ötvenen haltak meg nap- 
szurásban.

A Titanik szerencsétlenjei felsegé
lyezésére hat millió 300 ezer korona 
jött össze. Ebből segélyt kértek: 227 
özvegy, 438 gyermek, 225 más csa
ládtag.

A Harangszó perselye.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 476'12
K. Újabban adakoztak: ev. gyüle
kezet Gecse 5 K, ev. gyülekezet 
Bodóhegy 2 K, ev. gyülekezet Kör
mend 5‘91 K, ev. gyülekezet Mura
szombat 2 K, Sárvár 1'75 K, Tót- 
keresztur 2 K, Uraiujfalu 6 K, Pethő 
Sándor Veimpuszta 50 f. Összesen 
501-28 K.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten I

A Luther-társaság pénztárába 1912. 
június hó l-töl 1912. június hó 30-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912. 

évre. Jungmann Irma Fóth, Münster Károlyné,

Báró Podmaniczky Gyula, Horváth Sándor, 
Fabinyi Gyula, dr. Szelényi Aladár, Isó Dániel, 
Sztehlo Otto, Benedicty József, ifj. Györgyi 
Kálmán, Polner Aladár, Misara Mihály, özv. 
Lidemann Sámuelné, dr. Margittay Antal, 
Okolicsányi Gyula, Scholtz Róbert, Kilényi 
Pál, Raffay Sándor, Kobelrauch László Buda
pest, Gráf József Bonyhád, Jakabfy György 
Pilis, Szentgyörgyi ev. egyház, Nagyszombati 
ev. egyház, Noszko István Rákoskeresztúr.
1909—1910. évre: Halasa Péter Árvanagyfalu.
1909— 1912. évre: Grünwald Dezső Jéna.
1910— 1912. évre: Froreich Szabó Ernő, Buda
pest. 1911. évre: Bartel János Budapest, 
Felsőmicsinyei ev. iskola, Alsó-micsinyei ev. 
iskola, Zólyammócsai ev. iskola, Cserény Csé- 
csényi ev. iskola, Pusztavámi ev. egyház, 
1910. évre: Győri ev egyhm. tanítótestület.
1911— 1912. évre: Horváth Dezső Veszprém, 
Brassói magyar egylet.

2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro
nával 1912 évre: Novák Bernát Budapest, 
Kotsch Mihály Pusztavám.

3. Adományok: Üj vidéki ev. egyháztól 
(7 10 K).

4 Könyvkereskedés: Scholtz testvérektől 
eladott könyvekért (1817'13 K).

Összesen befolyt: 2184 kor. 23 fillér. 
Budapest (IV. Deáktér 4 ), 1912. július 1.

Liedemann Rezső p. ellenőr.

I
I

S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenic sírkőraktara.
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és minden- |  
nemű javítást elfogadok, f

»  -fcA*. - t i a ,  J t á .  J l i * .  A t á .  J l t t .  -fcA*. -»AA . . .» A .  .

Evang. árva fiút
keresek tanoncnak, kit a női szabó
ságban — úgy az angol és francia 
munkában kiképezek. Székesfehérvár, 
Jókai u. 20. Varga István női szabó.

GABONAÁRAK. '
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, július hó 18-án.
Búza 22—, Rozs 21.—, Árpa 21.—, Zab 

21.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Hirdetés.
Egy jó családból való kisasszonyt 

lehetőleg tanító leányt, keresek házi 
kisasszonynak. Cím: Laki Endréné, 
honvédszázados neje, Gyula (Békés m.)

n n u i  g é p g y á r
r u m .  S Z O M B A T H E L Y .
A lapíttatott 18Ö6. —  Szám talan kitüntetés.

Gyártmányai:
Mezőgazdasági  gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Bepedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
késsült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával ssolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla vili am üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A P I B É L A  ev. lelkész.
E lőfizetni ár» egész é n e  kőzeetlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kézira tok  és m indennem ű m eg

keresések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (Vasvérm egyo) kü ldendők. Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  la.

TARTALOM: Kovács Sándor: Vigasz (vers). — Endreffy János: Luther a gyermeknevelésről. — Albert József: Az örökség (elb.). — 
Engler A ndrás: A családi nevelésről. — Evangélikus iskoláink. — Balatonparti történet — A keresztyén élet. — Az ész istennője. —

Hol van a hiba. — Ország-Világ. — Persely.

mekét drága, örök kincsként őrizze, 
mint akit Isten rendelése szerint meg 
kell őriznie, hogy az ördög, a világ 
és a test el ne lopja és tönkre ne 
tegye.

Luther ezért ezt követeli: „ Senki
nek sem szabad előbb megházasodni, 
mielőtt meg nem tanulta, hogy gyer
mekeinek prédikálja Istennek paran
csát és az evangéliomot, hogy jám
bor keresztyéneket neveljen. Pedig 
sokan fognak házaséletbe anélkül, 
hogy egy Miatyánkat alig tudnak el
imádkozni ; maguk sem tudnak sem
mit, hogy tudnának másnak prédi
kálni, mást oktatni. Isten végzése, 
hogy a gyermekek Isten Igéjében 
gyarapodjanak, azaz, hogy cseleked
jék és gyakorolják, hogy be ne rozs
dásodjék és el ne homályosodjék, 
hanem állandóan emlékezetükben és 
cselekvésükben világosan és frissen 
megmaradjon. Ugyanis mennél in
kább cseletcszi az ember Isten Igéjét, 
annál világosabb és újabb lesz az és 
igaz lesz az a mondás, hogy: mennél 
tovább, annál szívesebben. De ha az 
ember nem cselekszi, mihamar fele
désbe megy s elerőtelenedik. Az apa 
és anya minden bizonnyal apostola,

Vigasz.
Te akartad jó Istenem, 
Megnyugszom szent tetszéseden, 
Szerelmes mennyei Atyám.
Ha sújt, ha büntet is kezed,
Porig verő keresztemet 
Nem haragból küldöd reám.

Szememre könnyfátyol borul 
S mit rám bocsátál ostorul,
Tűrő gyermekként viselem.
A sebből is áldás fakad 
S küzdő szívemnek nyugtot ad, 
Hogy fény-, árnyban Te vagy velem.

Ki eddig oltalom voltál 
Ezernyi csáb, göröngy köpött,
Miben lábaní megütközött 
S fejemre verőfényt ontál,
Most sem hagyod el gyermeked 
És irt talál szereteted.

Halál völgyén vihet utam, 
yihar csapjon rám untalí.n,
Én csak kezedet keresem.
S míg pályám biztos véget ér,
Mint nyugtató meleg fedél,
Fölém hajolsz kegyelmesen.

Kovács Sándor.

Luther a gyerm eknevelésről.
Hogy mily fontos a gyermekek 

helyes irányban való nevelése, arról 
Luther a következőket mondja : 
„Szükség a szülőknek tudni, hogy 
Istennek, a keresztyénségnek, az 
egész világnak, önmaguknak és gyer
mekeiknek jobb szolgálatot nem te
hetnek s nagyobb hasznot nem hajt
hatnak, minthogy gyermekeiket he
lyesen nevelik. A pokolra legköny- 
nyebben tulajdon gyermekeik árán 
szolgálnak rá. Nem mívelhetnek a 
szülők kártékonyabb dolgot, minthogy 
elhanyagolják gyermekeiket, engedik 
őket káromkodni, esküdözni, trágár 
szavakat vagy dolgokat eltanulni és 
akaratuk szerint élni. Némely szülő 
erre maga ösztökéli gyermekét fölös
leges cicomákkal s e világhoz való 
siettetéssel, hogy csak a világnak 
tessenek, magasra emelkedjenek és 
meggazdagodjanak, mindenha több 
gondjuk legyen, mint elégítsék ki 
testüket, hogy nem a lelkűket. Ha 
segíteni akarunk a keresztyénségen, 
komolyan törődnünk kell a gyerme
kekkel. Azért nagyon is szükséges, 
hogy minden egyes házaspár gyér-
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püspöke és papja a gyermeknek, mi
közben az evangéliommal ismerteti 
meg; aki a másikát evangéliomra 
oktatja, az valóságosan apostola és 
püspöke annak. Ez a legeslegelső, 
legeslegdrágább munka, mert Isten 
mit sem hagy szívesebben, mint lel
keket megváltani.

Nagy komolysággal int Luther a 
serdülő ifjúsággal való bánásmódban 
a megbotránkoztatástól; így szól: 
„Tapasztalásból tudjuk, hogy az ifjú
ság olyan, mint a tapló, mértéken 
felül megkapja, ami gonosz és bot
rányos. Mennybéli Isten, néked pa
naszlom I Akad tiz-tizenkétéves gye
rek és lányka, kik szörnyű átkokkal 
tudnak átkozódni, szavaikban szemér
metlenek és gorombák. Kitől tanulják 
ezt ? Senki mástól, mint azoktól, kik
nek ilyesmitől óvni kellett volna őket, 
az apától és anyától és az Istentől 
elfordult cselédségtől. Ilyesmi sokkal 
könnyebben jut be az ifjú népségbe 
és sokkal inkább ragad meg náluk, 
mint a Miatyánk. És ezt az a régi 
gonosz tapló, a megromlott termé
szet míveli, melj' bennünk rekedt. 
Ezért kell az ifjú nép körében elővi- 
gyázóbbnak lenni, nem szabad min
dent kibeszélni és megtenni, amit az 
ember különben mond és cselekszik.“

A büntetésre vonatkozólag így szól; 
„Mivelhogy a gyerekek nagyon is 
hajlandók ártalmas és csalafinta dol
gokat művelni, azért meg kell őket 
büntetni, különösen ha csalni és lopni 
tanulnak. Mindazonáltal a büntetés
ben is mértéket kell tartani. Engem 
szüleim igen kordában tartottak, úgy 
hogy ezért félénk is lettem. Egyszer 
anyám valami hitvány dióért úgy 
megvesszőzött, hogy vér serkedzett 
testemen, és az ő komolyságuk és a 
szigorú élet, mellyel engem vezettek, 
volt oka annak, hogy kolostorba ke
rültem szerzetesnek. De ők szivük 
szerint jónak gondolták azt. Büntes
sünk tehát, de ott legyen a vessző 
mellett az alma is. Gonosz dolog, 
ha a szülő kemény büntetése miatt 
a gyerek búnak adja fejét, vagy a 
diák mesterének ellensége lesz. Meg 
kell büntetni a gyereket, de hasonló
kép szeretni is kell.“

Fordította: Endreffy János.

Az örökség.
(Elbeszélés.)

■— Irta : Albert József. —

Szegény vándorlónak nincs sehol hazája, 
Mint hab a tört ágat, a sors úgy dobálja; 
Szegény letörött ág I Néha szinte büszke,

Hogy sorsa a törzstől olyan messze űzte : 
„Egy olló, egy gyűszű ! — nincs apám, se

anyám, —
Ahol jónak látom, ott ütöm fel tanyám !“

Hiszen üti, amig győzi egészséggel,
De ha kidől, mehet istennek hírével,
S mert falun jobb szívvel van a nép megáldva, 
Szegény szabólegény a falvakat járja.
Igazit, foldozgat, s hol az est eléri,
Csűrben, eresz alatt fekvőhely a béri.

De egy reggel nem bír a talpára állni:
Ha pogány volna is, bűn vón’ elbocsátni !
A szegény Csordásék beviszik a házba, 
Lefektetik szépen puhán vetett ágyba,
Julcsa, a ház gyöngye, lesz az ápolója,
Úgy vigyáz rá, mintha édes bátyja volna.

Lábbadoz a beteg, de csak nem eresztik, 
Csak nem kívánhatják ő kegyelme vesztit; 
Mikor meg felépül, most már az ő gondja, 
Hogy e nagy tartozás a lelkét ne nyomja, 
Igazít, foldozgat s jólelkü szomszédok, 
Ellátják dologgal: maradni elég ok.

Van még nagyobb ok is. Akár a mesében, 
Egymásba szeret a két fiatal szépen;
Messze Csehországból jön a keresztlevél,
És a két szerelmes szüretre összekél.
Egy olló, egy gyűszű ! De mint egy kiskirály, 
Eltartja a nejét holtig Paczek Mihály.

Nagy cimer hirdeti, hogy ez az ő neve,
De már a népnek csak Peczek szabó leve,
S mert kerékbetörte a szép magyar nyelvet, 
Az ő hű Julosája, ha véle enyelgett,
„Az én Misom“, soha másképen nem hitta; 
Nem illett, de hát egy asszonynyal ki bírna! ?

Máskép gyöngyfeleség, nem dicsekvésképen, 
A mondó, nincs párja az egész vidéken ! 
Dolgos, takarékos, ha kell, sarkára áll,
Adósra pincében, padláson rátalál.
Csak egy hiányzik a teljes boldogsághoz, 
Hogy a gólya nem szállt még eddig a házhoz

No, de ami késik, még azért nem múlik,
Csak vissza kell menni példáért a múltig :
Hát a vén Ábrahám, rreg az öreg Sára ? 1 
A derék Izsákot 'már senkisem várta.
Egy angyal . . . azaz hogy a sok cigány

asszony
Jósolgat: „Ha nem most, a jövő tavaszon!“

Éltek, éldegéltek . . . Hát Uram s Istenem I 
Nagy pecsétes levél jő egy szép reggelen, 
Paczek Mihálynak szól. Olvassa, kipirúl,
Lesi, várja a szót Julcsa az ajkirúl, —
De csak nagyot kurjant s mint ki eszét veszti, 
A szép „póza bucskit“ táncolni elkezdi.

Mi van a levélben, kipattantja végre :
Messze Csehországban meghalt a nagynénje, 
Egy zsugori aggszűz, Isten nyugasztalja ! 
Mindenét ő rá meg az öccsére hagyta;
Az öccse is szabó, nem látta tíz éve,
Azt se tudja, hol van, s hogy vájjon rnég él-e.

Hire fut csakhamar a nagy szerencsének, 
Kínálva kínálják az útiköltséget;
Útra kél „Paczek itr“, két hétig odajár, 
Otthon az „asszonyság“ nehezen várja már, 
Mindenki sok ezret, tíz-húszat emleget,
S mindenki hozzátold még egy pár ezeret.

No, a sok ezerből nem lett ugyan semmi,
Az egész örökség úgy másfélezernyi,
Mert az öccs is ott volt, megosztoztak szépen : 
De mi mindent lehet szerezni e pénzen I 
Tehenet az ólba, hízót a hidasra,
S segédet állíthat, hogyha kedve tartja.

Van esze, nincs szükség kenyérpusztítóra ! 
Dolgát hát tovább is csak egymaga rójja, 
Gyűjtöget, kuporgat s úgy elgyötri magát, 
Mint aki pár fillért csak hébe-hóba lá t; 
Aggódó hitvesét avval nyugtatja meg:
Legyen miből élni, ha nyugalomba megy.

Olyik embert csőstül éri a szerencse :
Csak betoppan hozzá az öccse egy este, 
Szakála torzonborz, felpuffadt az arca,
— A szeszes itallal lehetett sok harca ! — 
Alig bír megállni most is maga lábán: 
„Eljöttem meghalni hozzád, kedves bátyám !“

„Semhogy kórházakban nyomjak rideg ágyat, 
Meghúzódom inkább, gondoltam, itt nálad, 
Te vagy az egyetlen világos rokonom,
Hát a vagyonomat inkább neked hagyom; 
Ezer forint nagy pénz, őrizd meg e könyvet, 
S a koporsómra majd ne sajnálj pár könnyet 1“

Elérzékenyült a bátyja, Paczek Mihály, 
Vánkost tesz a székre, helyet is úgy kínál, 
A jó Julis asszony magát csak elsírja: 
Kisebbik urának megásva a sírja,
Minek is hazudnék, hisz annyi a pénze,
Még urihelyen is befogadnák érte !

Csakhogy egy beteggel szép csinyján kell bánni I 
Ennie, innia, nem mindegy: akármi,
S hozzá ez egy olyan különös betegség : 
Végkép elgyöngíti a szenvedő testét,
De a gyomra, torka roppant egészséges, 
Evésben, ivásban csoda, mire képes.

Hogy erőre kapjon, maga ír rendelvényt: 
Paprikás szalonna járja reggelenként,
O szilvóriumból két három pohárka,
Ebédre becsinált meg rostélyos várja,
Jó fehér neszmélyi kívánatos mellé,
Este a szegszárdit már jobban kedvéllé.

Bátyja ugyan doktort, patikát emleget:
Kár a pénzért 1 Mindezt próbálta eleget. 
Hiába, a halált nem lehet megcsalni!
Hagyják Paczek Janót nyugodtan meghalni 1 
De, azt vette észre, nem gondol úgy rája,
Ha egy-két jó szivart elszíhat napjába'.

S üldögél naphosszat puha karosszékbe’, 
Hogy izzad a másik, sóhajtgatva nézte,
Majd el-eivánszorog kínnal a kocsmába, 
Halálos nagy baját végig magyarázza :
No, hanem legalább úri á teszi bátyját I 
S míg emezt irigylik, őt magát sajnálják.

Szegény Paczek Mihály féradoz napestig, 
Gondban fői a lelke, kór emészti testit,
Enni se tud, ha a nagy tékozlást látja,
Váltig sopánkodik hű élete párja :
Dobják vissza, hisz csak vesztükre van a pénz! 
„Jaj 1 A szép örökség akkor majd oda vész !“

Hát csak emelgeti a nehéz vasalót,
Tovább is tömi a jó étvágyú Janót,
S miközben nyájasan mosolyog reája,
Uram bocsá’ 1 szinte halálát kívánja;
De míg maga lefogy, mint egy téli veréb,
Ez, a „panaszostól“ kövérebb, mint elébb.

Agyba dönti a gond szegény Paczek Mihályt, 
Rajta teljesül be, amit másnak kívánt, 
Elhervad, elaszik, csak a csontja, bori,
De még akkor is a könyvecskéjét őrzi,
És mikor a lélek elszállott belőle,
Elvenni ketten is alig birták tőle.

Sir-rí Julis asszony : még olyan fiatal I 
Az ő boldogságát fedi e ravatal 1 
A beteg testvér is zokog keservesen :
Hogy túléli bátyját, nem hitte vón’ soh'sem I
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Üldözi őt a sors. Haj, mindennek vége I 
Kire marad most mér az ő öröksége ? !

Nagy nehezen mégis megvígasztalódik, 
Megszánja az özvegy : eltáplálja holtig,
A bús beteg ágyát megveti puhára,
Féltő gonddal ügyel gyomrára, torkára,
Janó meg sóhajtgat, de közben mosolyog : 
„Tetszem asszonykának 1 Hisz ez pompás

dolog 1“

De egy nap az asszony sírva lép eléje :
Hej, a rossz világ hogy’ lölvette nyelvére ! 
Szívesen ápolná, de hát fiatalok,
Sok a mende-monda! Csak el kell válniok! 
Hiába, egy özvegy olyan gyámoltalan,
Ha még oly tiszta is, megszólják untalan !

Ily beszédre Janó megvakarja lejét:
Szó, ami szó, hiszen takaros egy cseléd 1 
S csak jobban ápolja még mint felesége ! 
Azért a szavait hozzá így intézte :
„Igaz, hogy meghalok, de rám hagyott bátyám, 
Míg sírba nem tesznek, legyünk egy pár,

drágám !

Nagy szemérmetesen szabódik az özvegy,
A beteg sürgeti s rábízza a könyvet:
Csak ápolja holtig, úgysincs az már messze ! 
Csak arra kéri, hogy bátyjához temesse !
Julis asszony sírva borul a nyakába,
S tovább is gondosan vigyázza, táplálja.

Ellakják a lakzit, vígan van a násznép, 
Nagyokat nyög Janó, de jól mulat máskép’, 
Még ő biztatja fel nagyját és apraját :
Úgyis meg kell halni, ne tekintsék baját 1 
És csak hajnaltájban, emberül elázva, 
Tuszkolják be végre valahogy az ágyba.

Délre jár az idő, hogy kinyitja szemét, 
Nagyot ásít s várja, kész-e már az ebéd.
De csak nem mutatja magát a menyecske; 
Ejnye! Csak nem történt valami az este ? 1 
Kilép a konyhába s eláll szeme-szája,
Ott eszik magában az ő éltepárja.

„Julcsám, lelkem Julcsám, hát föl se keltettél ? 
Engem ugyan szépen ágyban felejtettél I 
El vagyok gyengülve, adj egy darab sültet 1“ 
Rá se néz az asszony, csak félvállról hümget. 
„Hát mit dolgozott kend ? Hát mit keresett

kend ?
No, ha nem teheti, nem is eszik itt kend 1“

Fölkel s a morzsát is gondosan elzárja.
Soká’ töpreng Janó s eltér a kocsmába,
De nyomán az asszony, leszidja a gazdát: 
Miért tömi ingyen ezt a nagy mihasznát ? 
Hisz' nincsen annak már egy árva fityingje, 
Mind elette, itta a bátyja éltibe’ 1

A falu csúfjára haza hajtja Janót,
Ott kezébe nyomja a nehéz vasalót;
S azóta nincsen egy percnyi békessége, 
Mindig a nyakán ül kardos felesége,
Csak lopva sóhajt fel, ha senki nem látja : 
„Minek is haltál meg olyan korán, bátya!“

A családi nevelésről.
Irta: Engler András.

Az ember rendeltetése a tökélete
sedés. Hogy ezen rendeltetésének 
megfeleljen, nevelésre, oktatásra szo
rul. Nevelni kell a testét és lelkét 
egyaránt, mert csak ennek a kettő
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nek összhangzó nevelése által köze
lítheti meg az ember rendeltetését. 
Az egyik tökéletesítése a másik emel
kedését idézi elő, de sohasem meg
fordítva. A nevelésben tehát a test 
és a lélek kölcsönösen hatnak egy
másra.

A test és a lélek három helyen 
részesülhet ennek megfelelő nevelés
ben, u. m. a,családban, az iskolában 
és a társadalomban. A nevelésben 
ezek szerint három fokot különböz
tethetünk meg: az alaplerakást, a 
továbbépítést és a betetőzést.

Jelen Írásomban a nevelés alapvető 
tényezőjéről, a családi nevelésről 
szólok.

A gyermek 6 esztendős koráig ré
szesül családi nevelésben. Ezen időt 
két részre oszthatjuk és pedig: szü
letéstől a járás és beszéd megtanu
lásáig ( l1/«—2 évig) tart az első, 
ezentúl az iskoláig a második. Az 
elsőben lelki, de főképen testi, a má
sodikban testi és lelki - nevelésben 
egyaránt kell részesülnie a gyermek
nek. Az első időtartami nevelés a test 
szabad mozgásán, tisztaságán, bánás
módján és táplálkozásán alapszik. A 
második időtartami nevelés a test és 
a lélek okszerű fejlesztésén.

I.
Az első időtartam a csecsemőgyer

mek nevelését tűzi ki feladatul. Ezen 
feladat a szülők részéről akkor lesz 
megoldva, ha először a testi erőkifej
tésben szabad tért engednek a gyer
meknek. Ezt illetőleg már egy nagy 
nevelő, Rousseau nyilatkozik. Nem 
helyes a gyermek erejének korlátokat 
szabni — mondja. Arra inti az anyá
kat, hogy a gyermek bepólyázásától 
tartózkodjanak. Hadonázzék a kezé
vel, rugdalódzék a lábával, ez kelle
mes érzés ránézve s ha netalán meg
fosztanék tőle : sír, rikácsol, erőlködik 
s ez káros hatással van úgy a testi, 
mint a lelki fejlődésére.

Miért szükséges ez ? Példát hozok 
fel.

A különböző pályákon működő, 
szellemi munkával foglalkozó egyé
nek is rendszerint végeznek a gyer
mekéhez hasonló izommunkát. Vagy 
sétálnak, vagy tornáznak, vagy fát 
fűrészelnek stb. Ezzel az emésztést, 
a vérkeringést mozdítják elő s ennek 
folytán természetesen az egészségü
ket emelik. Akik ilyen izommunkát 
sohasem szoktak végezni, azok rend
szerint véznák vagy sápadtak, szóval 
nem egészséges emberek. Hasonlók 
ezek az állandóan bepólyázott cse
csemőhöz.
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Vagy pedig, ha alvásközben állan
dóan egyazon állapotban kellene ma
radnunk, milyen borzasztó kín lenne 
az ? Éppen ezen két ok miatt kell 
tartózkodni a gyermek bepólyázásá
tól. Mert ami a kifejlődött, megerő
södött testre káros, tízszer károsabb 
lesz az a csecsemő gyenge testére.

A szülők míg így egyrészt a cse
csemő testi fejlődését elősegítik, más
részt oktalan bánásmód által ne hát
ráltassák.

Gyakran lehet tapasztalni, a tiszta 
pólyába való áttételkor, hogy a fel- 
vevésnél a fej egészen hátraesik. vagy 
kézenfogva emelik ülőhelyzetbe. A 
szülők tartsák szem előtt, hogy a 
csecsemő lágy csontocskái a legcse
kélyebb ktilhatást is rendkívül érzé
kenyen veszik s az ilyen vigyázat
lanság által vagy meggörbülnek, vagy 
kimozdulnak a helyükből. Eredmény 
a test szabadfejlődésének a meggát- 
lása is lehet.

A gyermek egészségét illetőleg 
edző és fejlesztő hatással bír a tisz
taság is. Hogy mennyire befolyásolja 
ez a csecsemő egészségét, onnan látni, 
hogy a bőrbetegség, melyet mi in
kább felnőtteknél tapasztalunk, elő
adhatja magát a csecsemőnél is. Tes
tünk ugyanis apró, néhol szabad 
szemmel is látható (kéz) nyílásokkal 
van tele. A test ezek segítségével 
távolítja el egyes váladékait, pl. az 
izzadságot. Ha a testet nem tartjuk 
tisztán, ezen nyílások bedugulnak, 
az izzadság és más hasonló anyagok 
nem távolodhatnak el belőle. Miután 
azonban ezek mindenáron kifelé tö
rekszenek, így erőszakkal ők maguk 
csinálnak olyan nyílásokat, melyeket 
mi sebek, varrak és más néven is
merünk. A csecsemőnél azonban az 
ilyenek ritkán, vagy éppen nem ta
pasztalhatók. Ennek talán az a ma
gyarázata, hogy a csecsemő tisztán
tartásának fontos volta minden anyá
nak úgyszólván a vérében van meg. 
Nemcsak a felsőbb, hanem az alsóbb 
osztály anyái is naponként végzik e 
kötelességüket.

Nézzük ezek után a táplálkozás 
befolyását a csecsemő egészségére. 
A tápanyagok eleinte a tej, később 
pépnemű anyagok. Hangsúlyozni kell 
az anyai tejet. Sajnos, napjainkban 
különösen a magasabb osztályoknál 
a csecsemőket dajka nevelésére bíz
zák, vagy mesterségesen nyújtják 
a táplálékot. Sem az egyik, sem a 
másik eljárás nem helyes. Az első 
azért, mert a csecsemőt csak „Isten 
és anya* érti meg; mert a csecsemő 
egészségének legmegfelelőbb az anyai



te j; mert a dajka nem hivatásból, 
hanem pénzért szoptat. A mester
séges táplálásnál első helyen áll a 
szamártej, azután a kancatej és csak 
mint harmadik szerepel a tehéntej. 
Általánosságban azonban tehéntejet 
nyújtanak a gyermeknek, habár 
emészthetőség szempontjából a két 
előbbi sokkal előnyösebb.

A táplálásnál legyen az a tápláló 
anya vagy dajka, sokszor beleesnek 
a helytelen táplálás hibájába. Ha sír 
a csecsemő, szoptatással akarják el
hallgattatni, vagy ha nem is sír, 
rendszertelenül nyújtják a táplálékot; 
szoptatással altatják. Nem tudják fel
fogni, hogy a túlsók, hozzá még 
rendszertelen táplálás úgy a testi, 
mint a lelki élet fejlődésének árt. A 
rendszertelenül táplált gyermek alvás 
közben sokszor felébred. Felébred 
egy hangosabb hangra stb. Orvosilag 
be van bizonyítva, hogy a csecsemő 
alvásának oly mélynek kell lenni, 
hogy a fent említett hatások egyi
kére sem ébred tel. Hogy ezen célt 
elérjük, szükséges, hogy a táplálás 
meghatározott időközönként történjék 
s ne legyen sem kevés, sem sok. 
(Ezen időköz a fejlődés szerint vál
tozik.)

A gyermekre már a csecsemőkor
ban nagy hatással van a környezet. 
Ha a szülők között a béke uralko
dik, ez a csecsemőre éltető napfény 
gyanánt hat. Ha ellenben a szülők 
veszekednek, lármáznak, a gyermek 
megijed, sírni kezd. Van azoban en
nek még más hátránya is. A hara
gos, boszus anyai természetnek rossz 
hatása van a tejre is, s a csecsemő 
tejben szívja be anyja mérgét. Az anya 
tehát tartózkodjék minden felhábo
rodástól.

Ilyennek kell lenni a családi neve
lésnek az első időtartamban.

(Folytatjuk.)
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Evangélikus iskoláink.
(Folytatás.)

Folytatjuk evang. iskoláink értesi- 
tőinek ismertetését :

Az aszódi ág. h ev. leánynevelő intézet. 
Igazgató : Oeschger Adél. A tanerők száma 20. 
A 133 tanuló közül 11 a gazdasági tanfolyam 
növendéke. Ugyanis e leány nevelő-intézet benn
lakással s háztartási és gazdasági tanfolyam
mal egybekötött 4 osztályú polgári leányiskola. 
A szegény tanulók gyámolításáról itt is gon
doskodtak : 11 növendék 100—200 K tartás- 
díj elengedésben részesült. Ingyen tankönyvet 
12 tanuló között osztottak szét 128‘81 K. 
értékben A gazdasági tanfolyam növendékei 
a háztartás körében előforduló teendőket ta
nulták megismerni. így a főzést, sütést, ok
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szerű tejkezelést, varrást, mosást, vasalást, 
állattenyésztést, kertészkedést, gépírást stb. 
S a mi különösen kiemeli ez intézetet a többi 
leánynevelők sorából, az, hogy a fősulyt a 
gyakorlati kiképzésre helyezik. így például a 
főzésben oly ügyességre tettek szert a 15—17 
éves leánykák (sok cicomás fiatal asszony 
bizony tanulhatna tőlük), hogy egy ünnepi 
díszebédet teljesen önállóan készítettek, a meg
jelent vendégek legnagyobb megelégedésére. 
Az intézet vezetősége azonban tisztában van 
azzal, hogy a mai nehéz világban csak oly 
iskola állhat meg, mely arra képesíti növen
dékét, hogy esetleg saját erejéből is fenn 
tudja magát tartani. Ezért tervbe vették a 
tanfolyam 2 évre való kibővítését s keres
kedelmi szakoktatással való egybekapcsolását. 
Az oktatást ily irányban már a következő 
tanévben meg is kezdik. A jó Isten áldása 
kisérje e derék intézet működését 1

A z iglói elemi népiskola és polgári leány
iskola. Igazgatója Dobó Adolf. A 11 tanerő 
heti 95 órán át tanítja az elemi isk. tanulóit, 
120 órában pedig a polgári isk. növendékeit. 
A 451 tanuló közül csak 175 ev. vallású mig 
a r. k. vallásuak 200-on felül vannak. A sze
gény tanulók között 902 könyvet adtak ki 
kölcsönbe. A szorgalom jutalmazására 182 K-t 
fordítottak.

A  Selmecbányái ev. főgimnázium. Igazgató 
Király Ernő. A 264 tanulóval bíró iskolát 18 
tanerő tanítja. Itt is sok a más vallásu. Ösz
töndíj, tan- és élelmezési díj óimén 5801 K- 
val enyhítették a szegény szülők kiadását. 
Az ifjúság tevékenységét a Petőfi körben fejti 
ki, mely 85 év óta áll fenn. „Biblia egyesületié
nek célja: szegény egyházakat és intézmé
nyeket pénzbeli adományokkal segíteni, s ez
által a tanuló ifjúságban egyházunk iránt rész
vétet ébreszteni, ápolni, fenntartani. Az inté
zetben fontos szerepe jut a „Markovits kör“-nek. 
Tagjai tanulják a gyorsírást, s a kör saját 
gépén a gépírást. Az intézettel kapcsolatban 
működik a „Csemez tanítóképző“, melynek 
38 növendéke van. Az intézet ez évben vált 
külön a gimnáziumtól, de igazgatója s ön
képzőkörei még közösek. Az intézetnél 16 
tanár működik. A tanulók között 1300 K-t 
osztottak szét különböző segély cimen.

A késmárki ev. líceum. Igazgató Karátsony 
Zsigmond. Nevelési munkájában még 18 tan
erő osztozik. A 279 tanuló közül 119 ev , 
77 kath., 57 zsidó. 176 tanuló között kiosz
tott segély 9500 K. Ez intézetnél működik a 
mélyludásu dr. Révay József budapesti egye
temi magántanár, kit napjainkban a kormány 
nagy ösztöndíjjal tanulmányútra küldött ki. 
Az intézetnek van történelmi szemináriuma, 
szavaló-, gyorsíró-, dal-, zene-, torna-köre. 
A Kazinczykör pályázatokat hirdet irodalmi, 
történeti munkákra, eredeti költeményekre, mű
fordításra, novellákra stb. A vallásos élet mé
lyítésére alakult a „Thököly-kör“, mely ha
vonta összejöveteleket tartott, egyesek vallásos 
tárgyú dolgozatokat olvastak fel, s ily tar- 
tartalmu költeményeket szavaltak,

Felsőlövői ev. tanintézetek. Igazgató Né
meth Sámuel. Az intézet tanítóképzővel egy
bekötött főgimnázium. Van 24 tanára, 230 
tanulója, közűlök 127 ev. vallásu. Segélyeztek 
88 növendéket 4200 korona értékben. Van 
„Belmissziói egyesülete“, mely 3 vallásos es
télyt rendezett; „Wimmer“, „Berzsenyi“, 
gyorsíró és zeneköre. Az egész értesítő arról 
tesz bizonyságot, hogy emelkedett vallásos 
szellem és benső családiasság irányítják az 
intézet és internátus életét.

A bonyhádi ág. h. ev. főgimnázium. Igaz
gató Gyalog István. Jelenleg 20 tanerővel s 
389 tanulóval rendelkezik az intézet. Itt az 
izraelita növendékek (156) vannak túlsúlyban.
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Ev. vallásu növendék csak 133 volt. Az alum- 
neummal egybekötött internátusbán 77 tanuló 
lakott. A tápintézet jótéteményében 222 nö
vendék részesült, 33 diák 865 koronányi táp
díjengedményt élvezett, 62 szegényebb sorsú 
tanulónak tandíját (1750 kor.) részben vagy 
egészben elengedték. Pénzbeli jutalomdíjra 48 
tanulót érdemesítettek s köztük 960 koronát 
osztottak szét. Igen szép működést fejtett ki 
a „Belmissziói egyesület“, mely összejövetelek 
énekkel, imával kezdődtek. Tartottak felolva- 
sásokatj vallásos szabad előadásokat. De nem
csak szóval hirdette a szeretetet, hanem arról 
bizonyságot is tett. Szegény tanulók segélye
zésére pénzt és sok tankönyvet osztott szét.

Az egyetemes ev. egyház pozsonyi theoló- 
giai akadémiájának igazgatója: dr. Masznyik 
Endre. A leendő lelkészek tanítását 8 theol. 
akad. tanár végezte s munkájukat 5 óraadó 
tanár támogatta. Az elmúlt évben 57 hallgató 
közül 39 ingyenebédet élvezett, számosán in
gyen helyet kaptak a „theol. otthon“ bán, 
ösztöndíjat kaptak. A jótétemények Összege 
23146 korona. A theológusok tevékenységüket 
a „Székács József kör“-ben fejtik ki, ahol egy 
házias, hazafias és tudományos munkák írá
sával, felolvasással igyekeztek feladatuknak 
megfelelni.

A soproni ev tanítóképző-intézet. Igazgató : 
Papp József. Az intézetnél 11 tanerő működik. 
Az elmúlt évben 84 növendék közül 66 volt 
ev. vallásu. Az intézet növendékei a tápinté
zetben nyertek élelmezést, köziilök 45 része
sült 3050 K értékű elengedésben. A szorgal
mas, jóravaló tanulókat jutalmazták. 1016'52 
K ösztöndíjat osztottak szét 37 diák között. 
A tanítóképző életében nagy szerepet játszik 
a „Pálfy-kör“, mely mint kis köztársaság 
önállóságra neveli tagjait. A rendes üléseken 
kívül, díszközgyűlés keretében megünnepli a 
hazafias, vallásos ünnepeket. Ez évben 11 
munka került felolvasásra, 16 zenei előadást 
élveztek. Pályázatokat hirdet a munkakedv 
fokozása céljából. Lapot járat, van segélyző 
könyvtára, mely utóbbiból szegénysorsu nö
vendékek kölcsönkönyvet kaphatnak. Van bel
missziói egyesülete, melynek tagjai az ev. 
vallásu tanulók. Összejöveteleket tart, melyeken 
énekelnek, imádkoznak, bibliai részeket olvas
nak fel s azokról elmélkednek. A theológiai 
akadémiával karöltve vallásos estélyt rendeznek. 
A felebaráti szeretetet láthatólag is gyakorolja: 
13 növendéknek 190 K-nyi segélyt nyújt. — 
Különösen figyelemreméltó a soproni tanító
képző azért, mert magyarországi tanítóképzőink 
közül talán a soproni az egyedüli, mely annyi 
alkalmat ad a növendékeknek a gyakorlati 
kiképzés terén. Más tanítóképzőnél egy IV. 
éves növendék csak minden 2—3 hónapban 
taníthat, addig e képzőnél egy teljes negyed
évig folyton gyakorolhatja magát a tanításban 
Innen van, hogy gyülekezeteink legtöbbször 
arra törekednek, hogy e képzőből kaphassanak 
tanítókat. Egy másik dolog is leköti figyelmünket. 
T. i. általános a panasz, hogy a mai összes isko
lák (kezdve az elemi iskolától a legfelsőbb egye
temig) oly nagy mennyiségű anyagot kívánnak 
meg tanulóiktól, hogy szinte lehetetlen azt lelki- 
ismeretesen elvégezni s mikor az érettségire 

■vagy tanképesitőre kerül a sor, szinte össze
roppan az a szegény tanuló a nagy teher alatt. 
Ezen a bajon, az új rendszer alapján, igy 
segít a soproni tanítóképző. Azon tárgyakból, 
melyek a későbbi évfolyamokban már nem 
fordulnak elő, a növendékek az osztály elvég
zése után úgynevezett „osztályképesitőt* tesz
nek, mely jegyet csak bevezetik a IV. osztály 
elvégzése után nyerendő oklevélbe. így termé
szetesen kevesebb anyagot kell átismételniük 
a képesítő előtt, ami a diákra nézye' óriási
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előny, bár tanáraiknak az eddiginél jóval több 
munkát ad.

Látjuk tehát, hogy ev. egyházunk 
óriási anyagi áldozatok árán arra tö
rekszik, hogy iskoláiban oly emberek 
nevelődjenek, kik kikerülve az élet 
zivatarába, ott sziklaszilárd akarattal 
állhassák meg helyüket, s ev. egy
házunk és hazánk javára gyümölcsöz

őiét hessék az iskolákban szerzett
V tapasztalataikat. A jó Isten áldása 
, kísérje e nemes cél érdekében fára- 
! dozókat I

Balatonparti történet.
— Mese. —

No gyermekek, figyeljetek jól ide, 
most egy olyan igaz történetet mon- 

i dók el, amelyből megtanulhatjátok,
' milyen szomorú következményei le
hetnek az engedetlenségnek.

Nem is olyan régen történt, hogy 
a Balaton partján horgásztam. Nem 

1 vagyok valami ügyes halász, de azért 
annyit mégis mindig fogtam, hogy 

! feleségem, én és két kis gyermekem 
kedvünkre jóllakhattunk a jó balatoni 
fogassal. Hej gyerekek, jó ám az a 
balatoni fogas ; kérdezzetek meg csak 

' valakit, aki már evett I Hát szó ami 
szó, mi nagyon szerettük a balatoni 
fogast. Ki is mentem már korán reg
gel két kis fiammal horgászni. Én 
vittem a horgot, idősebb fiam, Laci 
egy kosarat hozott, amiben majd 
hazavisszük a halat, Péterke, ki még 
nem volt három éves, mellettünk fut
kosott, hol előttünk, hol mögöttünk 
ugrált folyton dúdolva: „Hullámzó 
Balaton te te jén ...“ Szép nóta ez 
gyerekek, régi, régi magyar nóta, ha 
lehet csak tanuljátok meg 1 Nem so
kára elértük a helyet, hol naponkint 
horgászni szoktam. Egy kis félszigetke 
volt az, de csak olyan kicsiny ám, 
hogy négy, vagy öt ember fért meg 
rajta; ott erősítettem meg a horgot. 
Igen ám, de tudja-e mindegyitek, hogy 
milyen az a horog ? No" majd meg- 

[I magyarázom. Áll egy hosszú vessző
dből, — de azért ne gondoljatok ám 

olyan hosszút, mely felér az égig; 
nem, csak olyan másfél méter, vagy 
két méter hosszú. Arra kötnek egy 
zsineget, az is egy méter hosszú le
het ; a zsineg végén görbített drót 
van, melyre valami rovart, kis kuka
cot, legyet szoktak tenni. Ha a zsine
get belógatjuk a vízbe, a halak, mi
vel kitűnő szaglásuk van, megérzik 
a rajta levő étek szagát és odaúsznak, 
bekapják az étket, de ekkor a görbí

t e t t  drót beleakad az állkapcsukba,

úgy, hogy nem tudnak elmenekülni. 
Mikor a hal bekapja a zsineg végén 
levő étket, a horog megrándul és a 
halász kihúzza az evickélő halat. 
Hanem gyerekek, a horgászáshoz 
nagy türelem kell, mert a halak nem 
mennek ám oda rögtön, néha órákig 
áll a halász, lesi, míg megrándul a 
zsineg. Néha meg az is megtörténik, 
hogy a halacska még nem kapta be 
az étket, csak megmozdította. Ilyen
kor is megrándul a Zsineg s ha a 
halász kirántja, a hal elmenekül. Azért, 
aki horgászni akar, annak nagyon 
türelmesnek és ügyesnek kell lennie.

Tehát most már ismeritek a horgot, 
most folytatom a történetet ott, hol 
elhagytam. Ugy-e ott hagytam el, 
hogy az én kis félszigetemen meg
erősítettem a horgot. Úgy történt az 
gyerekek, hogy kövek közé dugtam 
a horog szárát úgy, hogy a zsineg 
beérjen a vízbe. Mikor ezt igy elké
szítettem, leültem a fűbe, Laci és 
Péterke is mellém telepedtek és úgy 
lestük figyelmesen, hogy mikor rándul 
a zsineg? Amint igy ültünk egy da
rabig, egy lányka jött értem, hogy 
menjek haza, mert vendégem jött. 
Én gondolkodtam, hogy most mitévő 
legyek, mikor Laci megszólalt: „Csak 
menjen haza apuska bátran, majd 
vigyázok én a horogra, meg Péterkére 
is.“ „Jól van Laci fiam — feleltem 
én — haza megyek, de a horoghoz 
hozzá ne nyúlj, még akkor se, ha 
hal megy r á ! “ Laci megígérte és én 
hazamentem.

Az én Lackó fiam pedig ott maradt 
a horoggal és Péterkével. Nézte, nézte 
a horgot, egyszer csak látja, hogy a 
zsineg megrándul. „Hopp, hal van a 
horgon P‘ kiált fel. Oda akar futni, 
de akkor eszébe jut, hogy mit mond
tam neki. Hanem az a horog csak 
nem nyugodott. Úgy látszik, az a 
szegény halacska nagyon bekapta és 
nem tudott róla szabadulni. „Kirántom, 
hisz nem történhet semmi baj," gon
dolta Laci. De ekkor megszólalt valami 
belső hang. Ismeritek-e ezt a hangot 
gyerekek? Ez a lelkiismeret hangja. 
Csak vigyázzatok rá, hogy ha valami 
rosszat akartok tenni, ez mindig azt 
mondja ! „Ne tedd!“ Lacinak is mond
ta : „Ne tedd ezt Laci, apuskád meg
tiltotta 1“ Hanem bizony Laci nem 
hallgatott rá, szép lassan odament a 
kövekre, hova a horog szárát erősí
tettem, de mikor azt ki akarta venni 
a kövek közül, lába megcsúszott és 
cupp I beleesett a vízbe. Még jó sze
rencse, hogy egyik kezével beleka
paszkodott a kövekbe és nem merült el.

Pár pillanatig lógott így, mikor meg

látott engem közeledni. Szegény Laci 
gyerek akkor még jobban megijedt, 
érezte, hogy bűnös, hogy rászolgált 
a büntetésre. Ijedtében eleresztette a 
követ és elmerült a vízbe. Ekkor én 
hamar ledobtam magamról a kabátot, 
utána ugrottam és bizony csak na
gyon nehezen tudtam kiszabadítani.

Látjátok gyermekek, igy jár, aki 
nem fogad szót. Hanem azóta nem 
ismerek szófogadóbb gyermeket az én 
Laci fiamnál.

__________________________ 24ö

A keresztyén élet.
Spurgeon-nak, a híres angol pré

dikátornak egyik egyházi beszédében 
fordult elő a következő jellemző el
beszélés. Egy szép gyümölcsöskert 
tulajdonosa vendégül hívja barátját. 
Jer, ízleld meg almáimat. Nem me
gyek, felelt az. Miért, kérdé a tulaj
donos. Már egy Ízben kóstoltam al
máidat, amint az ut szélére kihajló 
ágról levettem egyet, de oly fanyar 
volt, hogy el kellett dobnom. A tu
lajdonos mosolyogni kezdett. Lásd — 
szólt — ezt csak azért ültettem oda, 
hogy a kívül járóknak ne igen legyen 
kedvük megdézsmálni gyümölcsösö
met. Jer beljebb, s azután ítélj. — A 
vendég enged a hívásnak; bemegy, 
megizleli a barátja által kínált gyü
mölcsöt, s ámulva vallja be, hogy 
sohasem evett jobbizü almát. Keresz
tyén testvérem — folytatja egyházi 
beszédét tovább Spurgeon, ilyen a 
keresztyén élet is, kívülről fanyarnak, 
élvezhetetlennek tűnik fel, de ha bel
jebb kerülsz, tapasztalod, hogy neme
sebb, gazdagabb életet sehol sem 
élhetsz, csak a Krisztus kertjében, 
az evangéliomban.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán átáll olt, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajiéitól.
Augusztus 4. vasárnap, Lukács 19, 42.

„ 5. hétfő, II. Kor. 6, 1—2.
„ 6. kedd, Ezsajás 57, 21.
„ 7. szerda, Zsidó 1. 13, 1.
„ 8. csütörtök, Lukács 22, 32.
„ 9. péntek, Ezsajás 45, 15.
„ 10. szombat, Ezsajás 7, 50.
„ 11. vasárnap, I. Korinth. 15, 10.
„ 12. hétfő, Lukács 18. 11.
„ 13. kedd, János 6, 15.
„ 14. szerda, Lukács 7, 48—50.
„ 15. csütörtök, Máthé 26, 71.
„ 16. péntek, Zsoltár 69, 33.
„ 17. szombat, II. Sámuel 7, 18.
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Az é sz  istennője.
1793-ban a francia forradalom leg- 

clfajultabb napjaiban megszüntették 
a rendes istentiszteleteket, s a ledön
tött oltár helyébe felállították az ,ész 
istennőjé“-t egy párisi színésznő sze
mélyében, s vad orgiákat ültek a 
szent templomokban. Egy félszázad
dal később történt, hogy a mainzi 
lelkészt egy szegény beteghez hivták. 
Töpörödött, öreg anyóka volt, nyo
morúságos fekvőhelyen, egyedül, be
tegen. Az ész istennője voltam, kezdé 
beszédét a szánandó alak. . .  »Akik

engem megcsutolnak, megcsufolom 
azokat én is“, mondja az irás.

Hol van a hiba?
Régi történet, de még most is fi

gyelemre méltó. Demetriosz, a város 
egyik vezető embere semmiképen sem 
tudott társaival békén meglenni. A 
legcsekélyebb helytelenség láttára 
haragos lett, s okolta őket hibájuk
ért. Nem lehet az emberekkel meg
férni — mondá egy alkalommal — 
valamennyien összeesküdtek ellenem; 
elhagyom őket. Ott hagyta a várost,

kiment az erdőbe s ott egy forrás 
mellett ütött tanyát. Itt békében lehe
tek — mondá magában, nincs aki 
haragítson. Kis idő múlva megszom
jazott. Cserépkorsóját a csorgó alá 
állította. Ám a korsó, amint egy kissé 
megtelt, mindig felborult. Dühösen 
vágta ekkor a korsót a földhöz, úgy 
hogy csak a füle maradt a kezében. 
Ám de csakhamar észretért. Én balga 1 
Embertársaimat okoltam, holott én 
vagyok a hibás. Bennem van a baj
nak forrása. Megszégyenülve ment 
vissza a városba s bocsánatot kért 
társaitól.

Hátralékos előfizetőinket kérjük: 
szíveskedjenek az előfizetési dijat 
sürgősen beküldeni.

Az egyház köréből.
Huszonöt év az egyház szolgála

tában. Meleg ünneplésben részesítette 
a vasi felső egyházmegye Hrabovszky 
Istvánt azon alkalomból, hogy 25 éve 
tölti be ritka buzgósággal és példaadó 
hithűséggel a felügyelői méltóságot. 
A Kőszegen tartott egyházmegyei 
gyűlésen Stettner Gyula főesperes 
üdvözölte Hrabovszky Istvánt. Beje
lentette, hogy ezen nap emlékére az 
esp. gyülekezetek Hrabovszky István 
nevére 1440 koronás alapítvány léte
sítettek árvák istápolására, átnyújtja 
továbbá az egyházmegye ajándékát, 
művészies kivitelű plakettet, melyen 
az esperesség összes tisztviselőinek 
nevei be vannak vésve. Koczor Fri
gyes a gyülekezeti felügyelők, Kund 
Samu esperes a szomszédos egyház
megye, Áuguszt János h. polgármes
ter a város, Németh Samu a felső
lövői főgimnázium, Stettner Aurél a 
felsőlövői tanítóképző intézet, Karner 
Frigyes a tanító-egyesület nevében 
üdvözölték az ünnepelt felügyelőt, ki 
mélyen megindulva köszönte meg 
élete eme legszebb napját. A jó Isten 
áldását kérjük mi is a vasi felső 
egyházmegye buzgó világi vezérére !

A magyarhoni ágost. h. evang. 
misszió-egyesület augusztus hó 24. 
és 25.-én Poprádon (Szepes-megye) 
tartja rendes közgyűlését. Augusztus 
24.-én szombaton este missziói ün
nep lesz a templomban. Erre el-

jön Müller Ede hittérítő is, aki 19 
évig volt Afrikában s egyike az ot
tani dzsagga misszió megalapítóinak. 
Utoljára Madsana állomáson műkö
dött, ahova most Roth Henrik hazánk
fia kerül. Müller tartja az ünnepélyen 
a főelőadást s vetített képeken is 
bemutatja az afrikai misszió küzdel
meit s győzelmeit. Másnap vasárnap 
reggel 8-kor az ur asztalához járulnak 
a közgyűlés tagjai 9-kor pedig ünnepi 
istentisztelet lesz, a melyen Pröhle 
Henrik pozsonyi lelkész tartja a szent 
beszédet. Arra következik aztán a 
közgyűlés. Igaz, hogy Poprád messze 
van, de az elnökség kedvezményes 
vasúti jegyekért folyamodott, a pop- 
rádi hittestvérek pedig ingyenes 
szállást adnak az idegenből érkező 
tagoknak s igy remélhető hogy a 
távolabbi országrészekből is többen 
eljönnek a gyűlésre, annyival inkább, 
mivel azzal kapcsolatban a Magas 
Tátrát is megtekinthetik. Áldott legyen 
mindenki, aki eljön az Urnák nevében!

Műkedvelői előadás. A magyarke
resztúri nőegyesület fényesen sikerült 
műkedvelői előadást rendezett. Kiss 
Lajos tanító vezetése mellett, mely 
közel-távolról egybegyüjtötte az érdek
lődő közönséget. A szép sikert bizo
nyítja, hogy a rendes belépti-jegy 
bevetelen kívül 79 50 K felülfizetéssel 
növelte az áldozatkész közönség a 
nőegyesület vagyonát.

Kőszeg. A virágzó kőszegi ev. 
gyülekezet külön évkönyvben számol 
be az 1911 -ík év eseményeiről. A 
gyülekezetnek van külön ifjúsági egye
sülete, mely hetenként kétszer biblia- 
olvasásra és felolvasásokra gyűjtötte

össze) tagjait. A hét egyik napján 
az összhangzatos énekben gya

korolták magukat. A diakonissa egy
let ̂ szintén áldásos eredménnyel mű
ködött 17 beteget 69 Va napon és 

éjjel ápoltak; 931 látogatás 
mellett 850 beteget és szegényt láto
gattak meg. A serdülő leányok ré
szére szerdán és vasárnap összejö
veteleket rendeztek. Az egyesület 
tagdíjakból 498, alapító tagdíjak ka
matából 207 26 kor.-t, betegápolásból 
217‘60 kor.-t vett be; összes bevé
tele 3142 89 kor., összes kiadása 
2557'60 kor. Pénztári maradványa 
585'29 kor. Az összes vagyon 10.285 
kor. 59 fill. — A gyülekezet né
pességi adatai a következők: Szüle
tett 60 gyermek ; konfirmáltatok 45 ; 
eskettetett: 17 pár ; meghaltak 40 en. 
Az evang. iskába járt 264 gyermek. 
Alapítványok címén 500, adományok 

| címén 450 kor. folyt be, különböző 
célokra rendezett gyűjtés 672 44 
kor.-t, az offertórium 14302 kor.-t 
eredményezett. A gyülekezet összes 
bevétele 35181'80 kor.; összes kia
dása 34864 33 kor Pénztári marad
ványa 317'47 kor. A gyülekezet ala
pítványai 497.368'36 kor., ebben a 
templomépítési alap 212.905'54 kor. 
A gyülekezet erősen készül a tem
plomépítésre, s a tervekre szükebb 
pályázatot hirdet. Van a gyülekezet
nek külön gyámintézete is, melynek 
446'73 kor. volt a bevétele és kia
dása. A jó Isten adjon ezen. életerős 
gyülekezetünknek, vezéreknek és egy
háztagoknak egyaránt buzgóságot és 
kitartást egyházépítő munkájuk foly
tatására !
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Sárszentlörincz. Buzgó egyházias- 
ság lüktet a sárszenlőrinczi ev. gyü
lekezet évkönyvében, mit Bohár László 
lelkész szerkesztett. A gyülekezet 
történetének eseményein végigvezetve, 
beszámol a belmissziói mozgalmokról. 
Megkereszteltetett 48; konfirmáltatott 
32; eskettetett 15 pár; meghalt 41; 
úrvacsorát vett 398 hivő. A gyüle- 

 ̂ kezet iskolájába járt 173 gyermek. 
A gyülekezet Gyurátz Ferenc püspök 
látogatása emlékére 630'34 kor. ala
pot létesített. A jó Isten áldó ke
gyelme vezesse a jövőben is a tö
rekvő gyülekezetét!

Jótékonycélú hangverseny. Lajta- 
uj falun a helybeli gyári férfi-dalkör 
és a gyári zenekar együttesen hang
versenyt rendezett az evang. gyüle
kezet orgonaalapjának növelésére. Az 
estély sikere érdekében különösen 
Baum M. jutagyári igazgató és gyü
lekezeti felügyelő buzgólkodott és az 
ő fáradozásának volt köszönhető az 
estélynek szép anyagi sikere. Az es
télyen fellépett a felügyelő leánya, 
Baum Ilona kisasszony, ki néhány 

\ szép dalt énekelt, azonkívül szerepelt
a férfidalkör énekszámokkal, a zene
kar pedig ingyen szolgáltatta a zenét. 
Ez alkalommal a szomszédos Ausz
triából is nagyon sokan jöttek el, 

y  úgyhogy az estély nagyszerűen si
került és az estély tiszta jövedelme 
504 kor. 40 fillért tett ki. Itt emlí
tendő, hogy ugyancsak erre a célra 
a jutagyári kaszinó 50 koronát adott, 
ezáltal az orgonaalap oly szépen 
szaporodott, hogy eme fiatal egyház- 
község nemsokára új orgona hangja 
mellett dicsérheti az Istent.

Adakozás. Annak idején megemlékeztünk 
arról a dicséretes áldozatkészségről, mellyel a 
győrszemerei evang. hívek a gyülekezet orgona- 
harmóniuméra adakoztak. Újabban ugyanezen 
célra a következő adományok folytak b e :

, főszegi Herenkovics Istvánná 2 korona; Szabó 
Györgyné 2 kor. 40 fill.; Róka István vasúti 
5 korona; Varga János vasúti 5 korona; 
Fülöp Istvánná 5 kor ; Sütöri Lidi 2 kor.

Roth Henrik magyar evang. hittérítő ki 
küldetési költségeinek fedezésére még ada
koztak : X . kimutatás volt 1560 K  56. Azóta 
befolyt: Bolla Sándor Nagyköcsk 2 K, Karasz- 
kói konfirmandusok 3 K, Gyurácz János Ori- 
szentpéter 1 K, Gyurácz Lajos Őriszentpéter 
1 K, Madár Mátyás lk. Felpécz 1 K, Puhr 
Mátyás Vassurány 2 K, tokaji egyház gyűj
tése 10 K, ev. egyházközség Balf 3 K 35 f. 
Végösszeg 1583 K 91 f. Áldja meg az ada
kozókat Isten, mind a két kezével. Ezen utolsó 
adományokat is rendeltetési helyükre juttatom. 
Ágfalva 1912. július 22. Scholtz Ödön.

Itthonról.
A mérged gomba. Hiába van min

iden intés, évről-évre elpusztul jó né
hány emberélet, mert nem vigyáznak

a gombaevéssel. Persze megelőzőleg 
mind azt mondja: jól ismerem a 
gombát 1. . . ,  csak mikor koporsóba 
teszik az áldozatokat, akkor tűnik 
ki, hogy hizony mégsem ismerték, 
így járt a Ság tövében Makai János 
földműves. Gyermekeivel, a tízéves 
Ernővel és a tizenkétéves Annussal 
kiment az erdőbe fáért. Az erdőben 
a gyermekek gombát is szedtek, a 
mit otthon az apjuk megsütött. Asz- 
szony nem volt a háznál és nem 
tudták, hogy a gombák jók-e, vagy 
mérgesek. Mikor jóízűen elfogyasz
tották a gombát, lefeküdtek. Másnap 
reggelre már az apa halva találta a 
kis Annust. Doktorért futott és közbe 
észrevette, hogy neki is erősen fáj a 
gyomra s erről panaszkodott a kis 
fia is. Délre az apa már halott volt. 
Úgy látszott, hogy a legkisebb fiút 
meg lehet menteni az életnek, mert 
keveset evett a mérges gombából, 
de másnap reggelre ő is meghalt. 
Az ilyen szomorú történet nem int-e 
óvatosságra ?

Kivándorlók csalója. Budapesten 
letartóztatták Kozics János, Kohányi 
Lajos, Nalepovics András, Badrek 
Pál és Vavrek József tarnói lakoso
kat, a kik útlevél nélkül Amerikába 
akartak kivándorolni. Elmondották, 
hogy egy körülbelül huszonöt éves 
fiatalember, aki Bohóczky Kálmánnak 
mondotta magát, Gálszécsen megis
merkedett velük, rábeszélte őket a ki
vándorlásra és elhitette velük, hogy út
levél nélkül ki tudja csempészni őket 
Amerikába. Tegnap érkeztek Buda
pestre, a hol az állítólagos #3ohóczky 
már várta őket. Átadtak a fiatalem
bernek háromezernégyszáznegyvenhat 
koronát az útiköltség fedezésére. 
Bohóczky váltott is részükre öt Bécsbe 
szóló másodosztályú jegyet, de a 
többi pénzzel megszökött. A csalót 
körözik. De mire megtalálják, hol 
lesz arra a szegény emberek pénze!

A király csókja. Verespatakon a 
minap kilencvenhat éves korában 
meghalt Jakab Sándor volt bányafelőr 
özvegye. Az asszony, a ki lelkes hon
leány volt és férjével együtt részt 
vett a szabadságharcban is, egész 
életében büszkén említette hogy őt 
Ferenc József király megcsókolta.

Amikor a király az ötvenes évek
ben körutat tett az országban, elláto
gatott Abrudbányára is, a honnan 
kirándulást tett a Detonáták festői 
csoportjához. A felség és kísérete 
visszajövet a völgyben pihenőt tar
tott, miközben bemutatták a királynak 
a környék népviseletét és a román 
táncokat. Egyszer csak a fényes

kíséreten keresztül egy szép székely 
menyecske állít a felség elé, egyik 
kezében fatányéron párolgó hús, a 
másik kezében egy cserépkorsó.

— Kóstolja meg felséges királyom 
a székely pecsenyét: a fatányérost.

A király mosolyogva nyúlt a fatá
nyéron levő bicska után, hogy leszel
jen egy darabkát az illatos húsból, a 
mely annyira Ízlett, hogy, több mint 
a felét elfogyasztotta. Utána egy 
pohár borszéki vizet töltött a székely 
menyecske a korsójából, mit a király 
egészen kiivott. Közben beszélgetni 
kezdett a király az asszonnyal, ki 
meginvitálta a királyt Székelyországba. 
A király végül néhány aranyat akart 
adni a pompás reggeliért, de a me
nyecske nem fogadta el.

— Székely asszony sohase fogad 
el pénzt a vendégétől I

A királynak annyira megtetszett a 
bátor, őszinte viselkedés, hogy oda
hajolt és homlokon csókolta.

Drágább lesz a só. Eddig a sónak az 
ára mindig ugyanaz volt. Most azonban ez 
is elhagyja az állandóságot, mert a kincstár 
harminc fillérrel fölemelte métermázsájának 
az árát. Nem nagy szökés a régi árhoz 
képest, mert egy kilogrammra csak három 
tized fillér esik. Éz a három tized fillér 
azonban harminc fillérekké és három ko
ronákká nő föl a háztartásban, mert a só 
tudvalévőén a legnélkülözhetetlenebb kel
léke a sütés-főzésnek.

Fecskék mint rovarirtók. A fecskék 
naponként 15 órán át röpülnek. A fészek
ben lévő fiókáiknál átlag minden öt perc
ben fordulnak meg és csőrükben mindany- 
nyiszor 12 rovart hoznak. Ez 15 órán át 
egy-egy fecske után számítva 2160 rovart 
tesz ki, nem számítva azokat, melyeket 
helyben fogyasztanak el. Négy hónapi idő
szakot véve alapul, száz fecske kerekszám 
25 millió rovart pusztít el.

Az ország  dolgáról.

Tisza István levele az egyetlen 
eseménye a politikának. Aradi válasz
tóihoz irta és részletesen megokolja 
a parlamenti erőszakot. Azt mondja, 
hogy a nemzet munkaképességét, 
hitelét és a külföld előtt tekintélyét 
csak igy lehetett megvédeni.

Az ellenzék elhatározta, hogy aug. 
közepéig nem tart tiltakozó gyűlése
ket és beszámolókat, hanem csak 
az aratási munka befejezése után 
indít harcot a kormány ellen.

Gyermekek korcsmalátogatásának 
titalma. A belügyminiszter jóváhagyta 
Baranya, Gömör és Kishont, Nógrád 
és Ung vármegyéknek ama szabály- 
rendeletét, a mely a tizenöt éven 
aluli gyermekeket korcsmák és egyéb 
nyilvános helyek látogatásától eltiltja.
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A nagyvilágból.

Törökország forrong. Törökország 
ugyancsak sietve rohan romlásába. 
Tripoliszban az olaszok szorongatják, 
otthon meg valóságos belső forra
dalom ütött ki. A kormány lemon
dott és uj lépett helyébe, de való
színűleg ez is belepusztul az áldatlan 
viszálkodásba.

Az amerikai ciklon pusztítása. Ame
rikában ciklon pusztított a mely kü
lönösen Mexikóban követelt ember
ben és vagyonban óriási áldozatokat. 
A mexikói Gaunayuato tartományban 
több helység egészen elpusztult. Az 
áldozatok száma ezernél, sőt némely 
jelentés szerint kétezernél is több. A 
kár száz millió dollárnál is több. 
Számos helységben egyetlen ház sem 
maradt épen. A katasztrófa oly hir- 
telenül, oly borzasztó erővel jött, hogy 
mindent elpusztított és tönkretett. 
Sok helységben nagy eleséghiány 
van. Tízezer ember hajléktalan. A 
katasztrófa után rablók fosztogatták 
az összedőlt házakat.

A keresztyének ellen. Egy Alko 
nevű guzinyei ember nyolcvan tagú 
bandát alakított, a melynek célja, 
hogy Novibazárban és Észak-Albániá- 
ban az összes keresztyéneket kiirtsa. 
A banda már berontott Novibazárba 
és elégette az összes keresztyén 
templomokat.

Az amerikai hőség. Amerikában 
óriási hőség volt. A hőmérő Fahren
heit szerint 80 fokot mutatott. A hő
ség miatt sokan meghaltak és külö
nösen a gyermekek halandósága igen 
nagy volt.

Hatvankilenc asszony tűzhalála.
Oroszországban, Morvodova állomá
son borzalmas szerencsétlenségtörtént. 
Száz parasztasszony az állomásra 
érkezett, hogy egy szentképhez za
rándokoljon. Minthogy ennyi ember 
a várótermekben nem fért el, két 
vasúti kocsiban és egy fapajtában 
helyezték el őket. A fapajta meg
gyulladt s csakhamar a két vaggon 
is lángba állott. Hatvankilenc asszony 
elégett, a többit meg tudták menteni.

Magyarok Svédországban. Stok- 
holmban, a svédek tővárosában most 
folyt le a világ összes nemzeteinek 
versenye a testi erő és ügyesség 
különféle megnyilatkozásaiban. Még 
Ausztráliából, Amerikából is eljöttek 
küzdeni a babérágért. A magyarok
nak is sikerült néhány küzdelemben 
dicsőséget szerezni a magyar névnek. 
Megható lehetett, midőn a küzdelem 
megkezdésekor, a király mellett meg

jelent a svéd lutheránus püspök és 
imát mondott. Utána a sok ezernyi 
versenyző és a több mint tízezer 
néző közönség elénekelte a mi drága 
diadal-énekünket: Erős várunk ne
künk az Isten I

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, aug. bő 1-én.
Búza 2 2 —, Rozs 18.80, Árpa 17.—, Zab 

21.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye. 
Aiapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.
Költségvetés bérmentve.

A H arangszó perselye.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 501 28 
kor., újabban adakozott Korcsek Zs. 
F. Pozsony 10 K. összesen 511 kor. 
28 fillér. — A jókedvű adakozót 
szereti—az Isten!izereti-az lst<

m ifi'ifc JiÁfc tÉAlh iftiA fAAlh lAÁfc JiA*.
' y r V ' y r V ' v t t *v t “  S > v r  W i r  'v » v -  'V ’ ' r  T r r  ▼w- W

I f 4
* Sza l óky Z s i g m o n d i
f  sitobrás. Ofi kőfaragó |

|  C E L L D Ö M Ö L K Ö N
^ Szentháromságkor.

t  Homokkő-, márvány-, grá-
|  nit-, syenit sírkőraktara. 
I Kataszteri földm éréshez 
I  szükséges köveket rak

táron tartok.
I Épületm unkát és minden- 
I  nem ű javítást elfogadok.

I
I
I
I
!
I
I

Evang. árva fiút
keresek tanoncnak, kit a női szabó
ságban — úgy az angol és francia 
munkában kiképezek. Székesfehérvár, 
Jókai u. 20. Varga István női szabó,

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapj Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

Welliscb Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletii 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyoáitatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

Aiapíttatott 1856. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági  gépek. 
Ny e r s o l a j m o t o r o k .

Turbinák. 
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Wellisch Béla viUamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A PI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetést ára egész érre közvetlen küldéssel £ korona KO fillér, csoportos küldéssel £ "korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések  a szerkesztőség  elm ére Körmendre (V asváraiegyel küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

TARTALOM: Szalag Mihály: Krisztus (vers). — A magyar föld. — Pohánka M argit: Aratás. — Gindly János: Aratási hálaadó ének (vers). 
—  Engler András: A családi nevelésről. — Laczkó János: Birtokparcellázás. — A Magyar Ev. Kér. Diákszövetség nyári gyűlése. —

Magyar gazda : Védekezés a szárazság elleti. — Ország-Világ

Krisztus.
Atyádnál voltál, földre jöttél,
Lettél magad koldus-szegény. 
Tanultam, tudtam, mégse tudtam; 
Láttam, de nem értettem én,
Ó, áldott Jézus Krisztusom!

Mért nem levél, mint néped várta, 
Magas, nagy úr, dicső király ?
Ha kér a trón zord büszkeséget, 
Cserébe fényt, mindent kinál.

— De fényt kerülsz. Társad ki éhes, 
Tudatlan, szenvedő beteg.
S van fészke minden vad madárnak, 
Neked nincs, hol lehajtsd fejed.

De múlt időm s láttam gyakorta 
Sok büszke, pompás ház előtt 
Feküdni lázárt elvetetten 
S nem vette észre senki ő t :

— Mert gondtalan, fényes magasba 
Mélyen siró jaj nem hatol.
El sem hiszik víg dőzsölésben, 
Hogy van keserv is valahol.

És most, amit tudván se tudtam,
A nagy titkot megértem é n :
Hogy a nyomorral együtt érezz, 
Szólhass a kínnak gyermekéhez:

Ezért lettél koldus szegény,
Ó, áldott Jézus Krisztusom!

Szalay Mihály.

A magyar föld.
Néha az újság hasábjain, a minden

kit érdeklő nagy események közt 
szerényen meghúzódik egy kis hir, 
mely olyan, mint a mesék csodatükre. 
Belépillantunk s meglátjuk benne 
népünk egész nyomorúságát. Néha 
nemzetünk szegénysége, törvényeink 
fogyatékossága tűnik ki belőle. Csak 
az a baj, hogy ritkán pillantunk bele 
és ritkán keressük meg, hogy tulaj
donképen mi fáj a magyarnak. A 
mostani életmód sem arra való, hogy 
egy-egy ilyen kis hírbe elmélyedjünk 1 
Az emberek lelkét üres szólásokkal 
beszélik tele 1 A politika pedig csak 
a szenvedélyeket korbácsolja s elide
geníti a magyart a magyartól!...

Mi mégis egy kis hírre hívjuk fel 
jó magyar népünk figyelmét. Íme, itt 
következik:

Román birtokvásárlás. A Deutsch, Mai
lender és Scher facseti ügyvédek tulajdonát 
alkotó, Héromszékmegyében az országhatár

mellett elterülő mintegy 30.000 hold kiterjedésű 
erdőbirtokot örök áron eladták 600.000 koro
náért Cárán Artaxes bukaresti bojárnak. A 
szerződést julius 27-én Írták alá. A birtokot 
állítólag magyar vállalkozóknak és a magyar 
kormánynak is megvételre fölajánlották. A bir
tok mintegy 45 kilométernyire van az ország 
határától és hosszú vonalban húzódik végig.

Ennyi a hir 1 Rövid, csak né
hány soros és mégis milyen gazdag 
a tanulsága 1 íme, nézzétek, azt a 
földet, melyet őseink valamikor vérük 
hullásával szereztek, azt a sötét, bér
ces rengeteget, mely védőleg öleli át 
hazánk erdélyi részét, román pénzen 
elütik a magyar kézről. Idegen nép 
kihúzza a magyar földet a magyar 
lába alól.

Pedig a kié a föld, azé a hatalom I 
Pénzt lehet hozni idegen országból, 
tudományt is lehet szerezni, ipart is 
lehet idegen erővel teremteni, de az 
elveszitett magyar föld helyett új 
magyar földet elhódítani nem lehet. 
Idegen nyelvű román emberek, kik
nek lelkét velünk szemben nem ro
konérzés, hanem inkább ellenséges 
indulat hevíti, nem azért húzogatják 
ki lábunk alól a földet, hogy azután 
megint visszaadják, hanem hogy 
örökre az övék maradjon. Nekik a
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föld egy-egy vár, melyen lábukat 
megvetik. Román vár magyar földön! 
Román erősités magyar gyöngitésre!

Persze azt lehet mondani, hogy 
azért a birtok mindig Magyarországon 
marad. A határt nem tolhatja odább 
a bukaresti bojár. Persze, persze. De 
kinek terem az a föld, kit gazdagít 
az az erdő?. . .  És micsoda munká
sokat foglalkoztat az a földesúr ? ..  . 
Bizony a földterület magyar, vagy 
idegen volta nem attól függ, hogy 
hol fekszik az a földdarab, s hogy 
melyik szolgabiróhoz szaladgál ügyes
bajos dolgával, aki rajt szánt-vet meg 
fátdöntöget, hanem hogy kié az a 
föld, kit gazdagít, és micsoda szellem 
uralkodik azon. — Ha ebből a szem
pontból nézzük a dolgot, akkor nem 
egy birtokot vesztettünk csupán, ha
nem a határszélen 30 ezer holddal 
kisebb lett Magyarország.

Ez a mi siralmunk!. ... Nincs ma
gyar ember, aki megvegye. A kor
mányt is hiába keresüsk, mikor ma
gyar tőidet kellene menteni. — Ez a 
mi szégyenünk ! . . .

De siránkozással nem javul a hely
zet. A magyar népnek magának kell 
azt megjavítania. És pedig meg kell 
javítani idegen népek, mondjuk a ro
mán nép példájára. Hát a magyar 
miért nem szerezhet birtokot Romá
niában ?. . .  Miért nem engedik a ma
gyar terület-hódítást ? Mert szigorú 
törvényeket hoztak, mellyel az ide
gen birtok szerzését megnehezítik s 
azt súlyos adóval majdnem lehetet
lenné teszik. Ezt kell nekünk is 
tenni. Magyar népünk sürgesse egy 
olyan törvény létrejövetelét, mely 
megnehezíti az idegennek magyar bir
tok szerzését. Tegyük lehetetlenné, 
hogy idegen érzésüek, idegen pénz
zel magyar földön megvethessék lá
bukat s kiszoríthassák földéről a ma
gyart. Ezzel a törvénnyel tartozunk 
a magyar földnek s a magyar haza 
jövendőjének.

Aratás.
Irta: Pohánka Margit.

A felhőtlen, azúrkék mennybolto
zat pereméről legtüzesebb sugarait 
löveli a júniusvégi nap. Szinte min
den pillanattal növekszik a hőség. 
Mintha egy kohó lenne a természet, 
izzófojtóan nehéz levegőjű kohó és 
a benne dolgozó emberek, kik rang 
és társadalmi — különbség nélkül az 
élet napszámosai, — ebben a nagy 
kohóban mindmegannyi pörölyét for
gató kovács lennének.

# #
*

Künn vagyunk a végtelennek tetsző 
pusztaságon. Köröskörül, ameddig a 
szem látóképessége elér, — sárgállik 
az Isten áldása. Amott a jobb olda
lon már sorakoznak szép egymás 
mellé a gabonakeresztek. Nem régen 
kezdhették kévébe kötni a fürgekezü 
asszonyok, leányok, mert előttük jó
val nagyobb területen hullámzik a 
kalásztenger, mint amennyit learattak. 
Valami költői szép, megkapó nyilvá
nul így a természetben. A lehajtott 
fejű érett kalászok, amint várják a 
kasza élesre fent pengéjét, hogy 
rendre dőljenek suhintásai nyomában. 
Meg mikor elkezd lágyan ringani az 
egész tábla, valahányszor a szellő 
általsuhan fölötte. Innen is, onnan is 
mosolyognak az égő fejű kacér pipa
csok, szelíd kékszemű búzavirágok. 
Csak egy hiányzik. Aminek nem 
szabadna ilyenkor hiányzani 1 De 
mintha innét a szélső részről egy 
nótának a dallama csendülne föl mé
gis 1 Valamelyik marokszedő leány 
kezdett belé.

„Tele van a babos kötőm virággal,
Először halkan, szinte bátortalanul 

hangzik, majd pajkos vidáman:
Nem törődöm én az egész világgal, 
Felfordulhat ez a világ . . . "

— Ej Julcsa, *de nagy jókedved 
van 1 szól oda neki Kaszás Mártonná 
fiatal menyecske, lassudán tölegyene- 
sítve derekát a munkából.

— Jobb kedvük lehetne ám kend- 
teknek 1 — feleli vissza Kiss Julcsa.

— Dejszen könnyű neki a nótá- 
zás, — mondja hamiskás nevetéssel 
egy másik leány.

— Mán mér’ vóna könnyebb ?
— Neked köllene jobban tudni.
Julcsa vállat von és durcásan há

tat fordítva, folytatja a marokszedést. 
Hanem a nóta nem csendül föl töb
bet. Csak a kasza pengése hallatszik 
a rónán, meg a rendre hulló kalá
szok halk zizegése. Mért oly szótalan 
csöndes ez a máskülönben nótás- 
kedvű, beszédes ajkú aratónép ? Nem 
a hőség miatt. Volt mindig része elég 
napsütésben a föld szorgalmas fiai
nak, megszokták ők régen. Más itt 
a baj. Valami ellenséges indulat szál
long a levegőben. Szállong-terjeng 
észrevétlen, alattomban belopódzik az 
emberek szivébe, hogy gyökeret ver
jen mindennél mérgesebb csirája az 
elégedetlenségnek.

Ezalatt messzi-messziről, ahol a 
város elmosódó körvonalai látszanak, 
idehallik a harangszó. Dél van. A 
táradt kezű munkások egyik a másik 
után teszi le kaszáját, megtörülgetve 
verejtéktől gyöngyöző homlokukat;

míg az asszonyok elsietnek a kaza
lok aljába rejtett ebéd után. Ki vé
kában, sokan csak egy kendőbe bu- 
gyoláltan viszik a hitestársuknak.

Ebéd idején könnyebben megered 
a szóbeszéd is. ,

— Holnap nem jövünk munkába, 
— mondják többen egymásnak.

A legöregebb arató, az István bácsi, 
komor ráncokba vonja a homlokát.

— Rossz a termés.
— Hát bizony hitványabb se le

hetne I — bólintgatnak rá a meggyő
ződés hangján.

— Holnap nem dolgozunk. Kevés 
a munkabér. Aki akar, maradjon, aki 
nem akar, az eljön velem az ura
sághoz, megmondani, hogy nem ál
lunk munkába hitvány bér fejében.

Tetszésszerű moraj las volt a fele
let István bácsi eme szavaira. íme 
kiszabadultak a féken tartott indu
latok. Elfogyasztván a szerény ebé
det, melynek máskor oly jól eső ízét 
most az elégedetlenség tette kese
rűvé, — újra megfogják a kasza 
nyelét. Immel-ámmal megy a munka, 
de annál hangosabban. Mintha ezer 
apró, láthatatlan ördög diktálná fü
leikbe, —- szidják a munkaadó föl
desurat, hogy igy megdolgoztatja a 
népet. Bezzeg az nem jut eszébe 
senkinek, hogy máskor is éppen annyi 
bért kaptak, mégis szívesen végeztek 
több munkát. Dehát változik a világ 
sorja 1

Már benne vagyunk a délutánban, 
mikor is lassankint enyhül a hőség; 
a közelgő estidő előreküldi enyhét 
adó langy fuvalmát. Távoli zörgés, 
sűrű porfelhő jelzi egy kocsi Köze
ledését, végül tisztán kivehető a 
könnyüvérű nemes paripák ficánko- 
lása is. j

— Jön az uraság 1 — ' /
Egyszerre megáll a munka/ mint

mikor valamely része elromlik egy 
gépnek. Az emberek ökölbe szorítják 
a kezüket, most..  . most..  . Átt van a 
legjobb alkalom előállni a/mondani- 
valóval — gondolja István bácsi és 
már köszörüli erősen a tejrkát, hogy 
a dikciót minél ékesebben adhassa elő.

Éles sikoltás vegyül a kocsi düböj^ 
gésébe. A munkások a hang iranyaba 
sietnek. Józsi, az István bácsi legény
fia belevágott csontig a lábszárába; 
a búzára dőlve jajgat szívtépően.

Már a kocsiról látta az uraság a 
népcsődületet és a jajgatást:

— Mi baj történt ?
Feleletre se várva intézkedik, 

hogy a Józsi gyereket emeljék kocsi
jába. Csak gyorsan, gyorsan ! Majd 
én beviszem a doktorhoz, addig maga
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Kaszásné vigyázzon Iluska lányomra. 
És elhajtatott.

Mindez pár pillanat műve volt csu
pán ; mire István bácsi fölocsudott 
a fia okozta ijedelemből,- azt már a 
város határán röpíthette a hintó. El
tűnődik felette, hogy mégis csak jó 
szíve lehet az ő uruknak. Lám, most 
se restelte az ő nagy kamasz gyer
mekével behajtatni. Ki tudja, mire 
valami döcögő szekér elvinné a messzi 
városba lakó doktorig, nem-e lenne 
nagyobb a baj.

— Eh az olyan ebcsont hamar be
forr ! — gyűri le magában a betola
kodó szégyenérzést, mikor eszébe jut, 
hogy mi okból is köszörülte a torkát 
elébb.

— No majd ha visszajön! Két 
kezét térdére pihentetve ül a leara
tott buzaföldön. Körülte még szüne
tel a munka; kisebb nagyobb cso
portokba verődve tárgyalják a Jóska 
esetét. Néhány asszony hasonló ese
teket hoz elő, amit a többi folytonos 
sopánkodás, s a szörnyüködésnek 
néha erősebb nyilvánítása mellett 
hallgat. István bácsi nem hederit 
rájuk; ugylátszik igen elfoglalják a 
saját gondolatai. Az ijedség szépen 
elpárologtatván fejéből minden dik- 
ciót, most annak az újra betanulá
sával bajlódik. De akármint törül- 
geti izgatottan szegény verejtékező 
üstökét, az csak egyre izzad, a munka 
meg nem akar menni.

Ez a sikertelenség végül kihozza 
sodrából.

— Azért mégis lesz dikció I — 
mondja dühösen elővéve makrapipá
ját. (Talán az áldott pipafüst meg
könyörül rajta.) Nincs ideje rágyúj
tani, a sötétség ebben megakadályozza.

— Kukucs Pista bácsi, kukucs! 
Találja el ki vagyok?

Ehhez ugyan nem kell a pipafüs
töt segítségül hívni, anélkül is kisüti, 
hogy a kis Iluska fogta be szemeit. 
Megismeri a hangjáról, ami úgy cseng, 
akár a soponyai templom legkisebb 
harangja.

Pista bácsi nem szól mégse erre 
a kedveskedő hangra. Szívében most 
a bosszúság, keserűség honol, hom
lokán a harag redője ül.

Elébe kerül hát a csöppség és dia
dalmasan belenevet a szemébe:

— Ugy-e nem találta el bácsi I
Az öreg csak hallgat makacsul.
— Pista bácsi nem szereti Iluskát ? 

— mondja sírásra görbülő szájjal.
— Dehogynem, dehogynem I
— Akkor ne nézzen olyan hara

gosan és ültessen föl a térdére bá
csika — kérleli hízelegve, mialatt

meghuzogatja szép fehérlő szakállát, 
a nagyobb nyomaték kedvéért.

— így ni 1 Iluskának jó helye van.
Aztán nagy fontoskodva újságolja

a bácsinak, hogy a babák ma rosz- 
szak voltak, azért büntetésül nem 
jöhettek ki vele megnézni az aratást. 
Térdepelnek a sarokban.

— De azért nem vertem ám meg 
egyet se bácsika. Anyuska, apuska 
engem se vert meg, mikor nem akar
tam kenyeret enni a kávé mellé. Nem 
volt kalács, pedig Iluska a kalácsot 
szereti. Anyuska azt mondta, hogy 
aki elégedetlenkedik, azt nem szereti az 
Istenke. Hanem elveszi tőle, ami van 
és nem ád többet annak. Ugy-e bá
csika, nagyon haragszik a jó Isten ? 
Én ezután mindig megeszem a ke
nyeret.

— Most Pista bácsi meséljen Ilus- 
kának a hét törpéről, — vagy tudja 
mit, — meséljen inkább az Istenké
ről. Tudja-e azt a szép imádságot, 
amibe az van, hogy: „Add meg 
nekünk a mi mindennapi kenyerün
k e t ? . . . “ Mondja el édes-kedves bá
csika, én csak tegnap tanultam anyus- 
kától, de nem tudom végig.

— Nem lehet aranyszájú boga
ram ! Pista bácsinak most dolga van, 
majd máskor.

Az öreg munkásember elfordult, 
mert valami gyanúsan fénylik a szeme 
szögletében. Aztán szelíden leteszi az 
aranyszájú bogarat.

Mire megkondul az esteli harang
szó, a nagy pusztaságon valaki le
veszi a kalapját munka közben.

Mire megkondul az új, fölkelő napot 
dicsérő harangszó, a nagy puszta
ságon elhallgat a magyar nóta egy 
szorgalmas aratónép ajkán. De aztán 
újra felcsendül. Az aranysárga buza- 
keresztek pedig egyre szaporodnak.

* *
*

Történnek még csodák a földön, 
amikben az Isten nyilatkoztatja ki 
mindenek előtt az ő jelenlétét, hogy 
meg ne feledkeznének róla mind az 
idők végéig.

A ratási hálaadó ének.
Dallam: Térj magadhoz drága Sión.

Hozzád szárnyal buzgó imánk 
Örök jónak kútfeje,
Mert vigyáztál ma is miránk 
S mint akartad úgy leve:
Megérett a telt kalász,
Vígan folyt az aratás; 
Megtölthettük magtárinkat,
— így tőled' el, mi sem ingat. —

Jó Teremtőnk, áldunk Téged 
A gazdag adományért,

Dicséretet mondunk Néked,
Hogy minket bú, gond nem ért. 
Szíveinkben kél a hit,
Erős kezed megsegít
Minket, kik csak gyarlók vagyunk
S a jóban itt-ott lankadunk.

Nyújtsad Felénk karod Atyánk,
Ha éltünk hajójával 
Vészes habok közé jutnánk :
Hol halálnak jajával 
Segélyért forrón esdünk.
Óh akkor nem kesergünk,
Magasztalva szóljuk neved,
Mert diadalt vívunk Veled.

Törödelmes, bűnbánó szív,
Mit cserébe adhatunk ;
Hívek leszünk, mint 0  volt hiv 
S szebb hazát égben kapunk.
Legyen a bő aratás 
Megtérés és javulás,
Hogy minket már itt e földön 
Jó lelkek serge köszöntsön.

Gindly János.

A családi nevelésről.
Irta: Engler András.

II.
A fejlődésnek induló lélek előtt a 

családi ház egyengesse az utat, hogy 
a tehetségek a helyes mederben ma
radhassanak s a gyermek megtalálhassa 
a biztos talajt az élet forgatagában. 
A családi nevelésre vonatkozó ezen 
törvény a második időszakra vonat
kozik s végcélja az erkölcsi jellem 
felé irányul. Az erkölcsi jellem ilyen- 
képeni megalapozása egyedül a kép
zett nevelőktől várható, kiknél a jó 
nevelés a tudatosságon alapszik. A 
szülők, ha jól nevelnek is, ez épen 
nem, vagy ritkán tudatos, sőt inkább 
öntudatlan jó nevelés. A való tehát 
az, hogy a szülők túlnyomó része 
öntudatlanul rosszul nevel. Sajnos, 
senki sem tehet róla, mert a nem 
képzett egyénektől helyes nevelés 
nem is várható, máskülönben pedig 
amit a szülők tesznek, az mind jó
hiszemű, ha nem is megfelelő.

A II. időszakban épen ezen neve- 
léstani járatlanság miatt a szülőkre 
nagy feladat vár. A még üres lélek 
vezetése, irányítása az ő kezükre van 
bízva. A gyermek ezen kor kezdetén 
sem a jót, sem a rosszat nem ismeri. 
Hogy mily irányban fog nevelkedni, 
a szülőktől függ. Mondhatjuk, hogy 
a gyermeki lélek kopár, kietlen me
zején maghintők a szülők, kiknek 
helyes vagy helytelen eljárásától függ 
a „jó“ vagy „rossz“ gyermek.

A gyermek helyes nevelés mellett 
egy angyali jóság volna. Téves tehát 
az a nézet, hogy a gyermek rossz
nak születik — már eltekintve a go
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nősz szülőktől származó öröklött 
bajokat —, hanem rosszá lesz rossz 
nevelés által. A rossz nevelés oka 
pedig a szülő.

Minél inkább fejlődik a gyermek, 
rossz hibái annál észrevehetőbbek. 
Észre veszi őket a szülő is, s ilyen
kor rendesen csodálkozik és elszomo
rodik rajtuk. A hibát azonban nem, 
vagy ritkán látja saját magában, ha
nem a gyermekben.

Ebből látni, hogy a szülő képes 
telismerni gyermeke jó és rossz tulaj
donait. Gyakran hallunk kifejezéseket: 
rossz gyermek 1 A szülő tehát már 
telismerte gyermeke gyönge oldalait, 
még pedig egészen önkéntelenül, anél
kül, hogy szándékosan figyelte volna 
gyermeke lelkét. A gyermek a szülő 
kezeügyében van napról-napra; hallja, 
látja. A lélek nyilvánulásai: harag, 
bosszú, makacsság, irigység, szeretet, 
tisztelet, engedelmesség és az egyes 
élettani folyamatok: betegség, lehan- 
goltság, lélekbúvárlás nélkül, önkén
telenül megragadják a szülő figyelmét 
s bírálóvá teszik. S ha a lélek több 
rossz tulajdonsága állandósul, mond
ják a gyermeket rossznak, elleneset
ben jónak.

Sajnos, hogy a szülő az általa elő
idézett hibákat csak felismerni tudja 
és orvosolni nem. Pedig nevelésünk 
tulajdonképen ezen múlik. Ezen múlik 
azért, mert ha a szülők nem képesek 
arra, hogy a gyermek lelkét a káros 
hatások ellen megvédjék, úgy legalább 
orvosolni tudják az általuk előidézett 
hibákat. S állíthatom, hogy itt érvé
nyesül a nevelő képessége, mely a 
szülőknél hiányzik. Például a bosszús 
természetűt szelíddé tenni lelki ráz- 
kódtatás nélkül. Itt tűnik ki, hogy 
mindenekelőtt képzett szülőkre van 
szükségünk, akik míg egyrészt meg
óvják a gyermek lelkét minden szenny
től, másrészt a netalán előforduló hi
bákat orvosolni is tudják.

Ha a szülők mint képzett nevelők 
járnának e l; ha a rossz tulajdonsá
gok érzetét nem keltenék fel a gyer
mekben : akkor az emberek valóság
gal földi angyalok lennének, kik kö
zött a felebaráti szeretet — minden 
téren a legideálisabb értelemben meg
nyilvánulna. E nélkül gyűlölködés, 
irigység, bosszúság, verekedés, sőt 
gyilkosság van, melyek mindmegannyi 
érett gyülölcsei a rossz nevelésnek. 
Sajnos azonban, az ilyen ideális hely
zetre gondolni sem lehet. Mert vár
hatunk-e jó eredményt ott, hol az apa 
az alkoholizmus rabja; hol a családi 
élet veszekedések és verekedések ál
tal meg van zavarva? Milyen gyü

mölcsöt várjunk ott, hol az anya férje 
vadsága miatt a családi házat vezetni 
nem tudja, hol az apa imádkozás 
helyett káromkodik ? Végelzüllés vár 
a gyermekre is nem a maga, hanem 
szülei hibájából. Itt érvényesül az, 
hogy: „megbüntetem az atyák vétkeit 
harmad- és negyediziglen. “ S a bün
tetés kegyetlen és irtózatos. A szülők 
hibája rányomja bélyegét a gyerme
kekre, ki azt viselni fogja egész éle
tében s alkalomadtán örökül hagyja 
gyermekeire.

Azonban tekintsünk el ezen hibák
tól s a szülők mint józan emberek 
álljanak előttünk. Mit látunk ? Hely
telen nevelést, túlsietséget. A szülők 
nem várják be a természeti képessé
gek ösztönét, hanem idő előtt akarják 
a gyermeket tudóssá tenni, beszédét 
hallani, járásában gyönyörködni. Nem 
tudják felfogni, hogy a „csodagyer
mek“ érett korában tompaeszű lesz.

A beszéd és a járás körülbelül egy 
időre esik, egyszerre jelentkezik. Tu
dott dolog, hogy a gyermek egyes 
hangokat pl. r, sz, s, sokkal nehe
zebben és kissé későbben tanul meg 
mint más könnyebbeket s hogy eleinte 
egyes szavakat oly furcsán mond ki, 
hogy lehetetlenség nem mosolyogni 
rajtuk. A szülők ilyenkor azt a hibát 
szokták elkövetni, hogy vagy csupán 
a hangokat, vagy egész szavakat is 
utánoznak, mert ez roppant tetszik. 
Ennek eredménye azután az, hogy 
még későbben sajátítja el ezeket, sőt 
kitehetik azon veszélynek, hogy soha 
sem fogja tisztán kimondani. így lá
tunk 6—7—8 éves gyermekeket, kik 
„sz“ helyett „s“-et, avagy megfordítva 
„s* helyett „sz“-et mondanak s az 
„r“-et is rosszul mondják. A szabály 
a z : mihelyt a gyermek a beszédet 
annyira elsajátította, hogy a könnyebb 
hangokat mind tisztán tudja kiejteni, 
kell hogy a nehezebb hangokat is 
tisztán ejtse ki. (Egy kis különbség 
azonban van, amennyiben a nehezebb 
hangokat 1—2 hónappal későbben 
sajátítja el. Ez azonban csekély kü
lönbség.) Ennek pedig egyedüli esz
köze a rendes, tiszta nyelv.

A gyermek járni tanulásánál szin
tén ráakadunk ilyen szabálytalansá
gokra. Például kis tolókocsikat hasz
nálnak, nem gondolva meg, hogy ez 
belső ‘sérülést okozhat s hogy egy 
félórai bentiét által agyon van kínozva 
a gyermek. Rendszerint sírással kíván
kozik ki onnan. Ez a sírás azonban 
nem azt jelenti, hogy a bentiétet már 
megunta, — ahogy azt a szülők gon
dolják, — hanem hogy fáj neki vala
mije, amit ő kimondani még nem

képes. Hogy a gyermek megtanul 
járni, az bizonyos. Hiszen nézzük a 
cigányrajkókat! Kinek jut ott eszébe 
járásra tanítani a gyermeket I ? Kisebb 
gondjuk is nagyobb annál és mégis 
megtanul. A gyermek ösztönét követve 
tanul járni. Hagyjuk tehát az ösztönt 
egyedül, legfeljebb támogassuk, de 
semmi szín alatt ne erőszakoljuk.

A gyermek míg járni és beszélni 
tanul, roppant kiváncsi. Ez természe
tes is, mert képzeletei nincsenek, igy 
előtte minden új. Kiváncsi a lámpa 
fényére, s ha közelébe visszük, oda
kap. Hiába mondanék neki: ne nyúlj 
hozzá, megéget — nem használ. De 
mikor megégette a kezét, nem kell 
félni, hogy még csak egyszer is meg
kísértse. Azért a gyermeket ebben a 
korban ne gátoljuk ilyen tapasztalati 
képzetszerzésben, mert ha megtesszük, 
sír, kiabál s ez a lelkére rossz hatást 
gyakorol. Természetes, hogy az ilyen 
képzetszerzés a szülők részéről a leg
nagyobb óvatossággal járjon.

Ez a tapasztalati képzetszerzés 
eleinte csupán a szoba körére terjed. 
A szoba körét megismerve, mintegy 
otthonosan érzi magát a gyermek. 
Tudja mitől kell tartózkodnia, ahhoz 
nem nyúl. Amitől nem fél, azt mind 
játszótársnak tekinti. Otthonossága 
azonban akkor is meglátszik, ha 
megunta valamivel a játszást, irgal
matlanul a földhöz teremti, legyen az 
tányér, üveg stb. Ebben a tekintet
ben csupán a kutya és a macska ké
pez kivételt. Ezeket a gyermek soha
sem unja meg és mindig a legszíve
sebben játszik velük.

/ A gyermek játszása közben foly
ton beszél, cseveg, kérdéseket intéz. 
AV szülők kötelessége a kérdésekre 
felelsL A felelet ne legyen olyan, 
mellyeT'megsértik a gyermek önérze
tét s ezzel tähm^elidegenitik őt a já
téktól. A szülők tartsák szem előtt 
azt, hogy a gyermek elölt a játszás 
olyan komoly dolog, min) a felnőtt
nél a munka — amely tehát életkér
dés. Feleljenek azért heíyeslőleg sőt 
biztassák és mindinkább serkentsék.

A játék nagy értékéről a következő 
világos példa győz meg. A gyermek 
a játéktárgyat, pl. a vesszőt, amin 
lovagolni szokott, nem közönséges 
pálcának, hanem valósággal lónak 
tekinti. S mikor azt akarja, hogy lo
vacskája gyorsabban menjen, a vesz- 
szőt megüti és -ő mozog gyorsabban. 
Ennek nagy értéke van, amennyiben 
a játék már előkészíti a gyermeket 
az életre.

(Folytatjuk.)
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Birtokparcellázás.
Gyönyörű és termékeny Tapoly 

völgyében, mely Sáros vármegyében 
terül el, s amely zöld bükkfaerdőkkel 
és fenyvesekkel van körülkoszorúzva, 
a margonyai á. h. ev. egyház terü
letén, egy körülbelül 5500 holdnyi 
uradalmi birtok parcelláztatik. Ez a 
földmívelő osztály számára minden 
néven nevezendő előnyöket képes 
nyújtani.

íme, itt nyílik egy kedvező alkalom 
különösen azok részére biztos jövőt 
találni és kedves otthont biztosítani, 
kik saját tájukon még drága pénzen 
sem képesek vásárolni egy kevés 
ingatlant, egy kis szántóföldet, mi
nek folytán kénytelenek idegenben 
uj hazát keresni, sőt gyakorta el
válni az édes szülőföldtől és bizony
talan, ismeretlen vidékre kiköltözködni, 
nem tudván, hogy a vak balsors 
hoz-e reájok víg esztendőt.

Mihelyt ezen parcellázás felől az 
első híradást meghallottam, rögtön 
azon gondolat ébredt fel bennem, 
nem lenne-e célszerű hitsorsosaimnak 
egy kedves és hasznos szolgálatot 
tenni ezen parcellázás közzététele 
által. Ezért azonnal érintkezésbe lép
tem az itteni inéi vadó körökkel és 
közegekkel és ezen terv megvalósí
tása érdekében kieszközöltem az 
evangélikus családok számára az 
itteni letelepedések lehetőségét a kö
vetkező feltételek mellett.

A telepítvényes megkaphatná leg
alább a következőket: 1. 4 hold 
1200 négyzet elsőrendű földet a fun- 
dussal együtt. 2. 4 hold erdőséget 
és pedig: 2 hold bükkfaerdőt és 2 
hold fenyvest. 3. 8 hold legelőt. 4. 
4 hold magasabb fekvésű földet, 
mely mívelésre szinte alkalmas. 5. 
Uj, kényelmes, fából épült házat, 
összesen 6900 frtért 13,800 ko
ronáért. így lehetségessé tétetnék, 
hogy az illető földmívelő legalább is 
20 holdnyi birtok megvétele által 
alapját fektethetné boldog és meg
elégedett jövőjének. Természetesen 
aki nagyobb birtokot kívánna, na
gyobb földterületre is tehet szert.

Ámde, hogy azok is hozzáférhes
senek, kiknek rendelkezésére na
gyobb pénzösszegek nem állanak, 
elengedő, ha a fennt kijelölt pénz
összegnek csak az 1U egy negyed 
részét fizetik ki azonnal, a többi 
hiányzó pénzösszeget az illetőknek 
az itteni hitelintézetekben amortizá
cióra ki fogjuk eszközölni. Ki kell 
emelnem, hogy itt egy kitűnő malom 
fűrésszel és villámvilágitással eladó,

mely a szakembernek fényes jövőt 
biztosíthat. Templom, iskola, minden 
a közelben van.

Akiknek kedve volna ezen nem 
mindennapi és kedvező ajánlatot el
fogadni, forduljon mielőbb az a'ul- 
irotthoz, aki a kivánt további infor
mációkat és közvetítéseket szívesen 
és készségesen nyújtja.

Laczkó János 
ev. lelkész.

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázban nincs, Tanyát a sátán ütött olt, 
Hiányzik ott a leotőbb kincs, De Isten nein lel hajlékot.
Augusztus 18. vasárnap, János 8 , 32

, 19. hétfő, II. Kor. 3, 6 .
„ 20. kedd, Jeremiás 31, 3.
, 21. szerda, I. Péter 5, 10.
„ 22. csütörtök, Zsolt 119, 19.
, 23. péntek, Zsolt 63, 2.
„ 24. szombat, Ezekiel 16, 6 .
„ 25. vasárnap, Máthé 5, 7
„ 26. hétfő, I Péter 2, 6 .
„ 27. kedd, Márk 12, 43 -44 .
„ 28. szerda, Luk. 10, 36—37.
„ 29. csütörtök, I. Kor. 10, 24.
„ 30. péntek, Luk. 17, 15.
„ 31. szombat, János 5, 5—6 .

A Magyar Ev. Kér. D iákszövetség  
nyári gyűlése.

F. évi július 29-étől augusztus 6-ig 
tartotta a Magyar Ev. Kér. Diákszö
vetség VI. nyári gyűlését Debrecen
ben, a Nagyerdő „Kutláposi-tisztás“- 
án felállított sátor-táborban.

Arról, hogy az evangéliomi élet 
megújítását célzó mozgalom mily mér
tékben növekszik, tanúságot tett á 
résztvevők nagy száma. 120—130 az 
ország minden részéből jött protestáns 
diákember, azután tanulmányaikat 
már elvégezett papok, tanárok, orvo
sok stb. az úgynevezett „véndiákok“ 
jöttek össze, hogy erősödjenek az 
evangéliommal való társalgás állal.

Egyházi életünk vezéremberei fel
ismerve a diákszövetség munkájának 
égető szükségességét, részint szemé
lyesen (Balthazár ref. püspök s a 
debreceni főiskola vezetősége), részint 
levélben (Geduly püspök, Szabó Aladár 
dr. stb.) köszöntötték a konferenciát 
Isten áldását kérve rá.

De maga Debrecen városa is élénk 
érdeklődéssel kisérte a gyűléseket. 
A szokatlan „sátor-tábor“, vagy amint 
a városban itt is ott is hallani lehe
tett „az istenes diákok“ sok embert 
vonzottak ki a gyűlések színhelyére. 
Csodálkozva nézték eleinte a vallási 
dolgokról, a lelki megújulásról, Jézus

sal való életről, misszióról beszélő, elő
adó diákokat, de csodálkozásuk szere
tetté változott, úgy hogy a konferencia 
második felében már tekintélyes városi 
közönség vett részt úgy a délelőtti, 
mint esti gyűléseken, s énekelte buz
gón a gyűlés számára lefordított s a 
konferencia kedvenc énekévé vált an
gol himnuszt: „Amint vagyok sok 
bűn alatt. De mert hallom hivó sza
vad, s mert értem áldozád magad, 
Bárány Jézus jövök.“

A gyűlésen hivatalosan képviselve 
voltak az összes protestáns theologiák 
s főiskolák, a budapesti tudomány- és 
műegyetem és sok prot. középiskola. 
Két érdekes vendég is volt jelen. 
Camball V. az angol diákszövetség 
egy értékes vezető lelkésze, s Ernszten 
H. a magyarokkal rokon „észt“ nem
zet diákságának képviselője, ki álta
lános meglepetésre magyarul üdvözölte 
a konferenciát s adta át honfitársai 
részéről a jókívánságukat.

Csak a címét soroljuk fel néhány 
előadásnak, hogy ezzel is megvilágít
suk a szövetség munkáját.

Dr. Balthazár D. ref. püspök az igazi 
földi nagyságról beszélt, mely nem 
mások letiprása, hanem felemelése, 
nem a parancsolás, hanem a szolgálat 
által lesz azzá. „Mit jelent nékünk 
Krisztus halála“ c. előadás sorozatban 
Victor János a szöv. titkára rámuta
tott a keresztfára, ahonnan hangzik 
a Megváltó ajkairól: „Ezt tettem ér
ted, te mit teszel értem“ I Megyeresy 
Béla az itj. egyesületek orsz. titkára 
hazánk nagy bajairól, melyek közt 
elsőhelyen a vallástalanságot említette 
fel, beszélt, s hangsúlyozta, hogy nem 
politikában, nem anyagi gazdaságban 
rejlik a gyógyulás, hanem az elveszí
tett hit megtalálásában, az evangélium
ban.

Br. Podmaniczky Pál ev. lelkész az 
„imádkozásáról beszélt, a kér. ember 
e nagy előjogáról s kötelességéről, 
amelyet ha buzgón teljesítünk, nem 
érezzük magunkat sehol soha elha
gyatva.

„A világ térképe a keresztyénség 
szempontjából“ c, missziói munkában 
Pongrácz József pápai theol. tanár 
hívta fel a figyelmet arra a nagy 
missziói munkára, amely a pogányok 
közt folyik, a szinte hihetetlen ered
ményekre, de a még leküzdésre váró 
nehéz feladatokra is. A föld lakóinak 
még 2/3 része nem tud Jézus Krisztus
ról semmit.

Ezzel kapcsolatban említjük meg, 
hogy nyolc diákember, orvosok, ta
nárok, papok vannak köztük, elhatá-
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rozták, hogy Isten segítségével ők is 
misszionáriusokká lesznek. Nem uj 
idők jele-e ez? Csak még egyet em

lítünk fel: Debrecen városa 200 s a 
ref. egyház 100 koronás adományát 
beleszámítva 200 koronái! meghaladó

összeget adott össze s jegyzett az 
összegy ű 11 diákság a mozgalom céljaira. 

Az igazi hit áldozatokra is képes!

\ / 7

V édekezés a szá ra zsá g  ellen.
Gondterhelt arccal jártak-keltek ná

lunk múltkoriban az emberek. Figyelő 
tekintettel az eget kémlelgették s re
ménykedve nézték azt a foszlányos 
felhődarabot, mely az ég peremén 
fehérlett. Talán eső kerekedik belőle. 
Mert bizony nagyon elkelne, mondo
gatták. — Kisül minden, a gabona 
idő előtt érik, a veteményből nem 
lesz semmi.

Mikor ezeket az aggodalmaskodó 
embereket láttam, eszembe jutott, hogy 
gazdáink milyen keveset védekeznek 
a szárazság ellen. Manapság igazán 
mindent megtesznek, hogy a föld jót 
és jól teremjen, sokszor valósággal 
csodát művelnek, csak éppen az eső
nek nem tudnak parancsolni s a vi
zet nem tudják kormányozni 1 Pedig 
ezt is meg lehet tenni! Mert lássuk 
csak, hol van a baj ?

Gazdáink a szántás mélységét alig 
változtatják. Ekéik mindig egy- és 
ugyanazon mélységről emelik meg a 
földet. Pedig ez nem célszerű. Az így 
művelt földnél az altalaj, a folytonos 
taposás, az igás állat barázdafenék- 
járása folytán olyannyira megtömörül, 
hogy a legbőségesebb csapadék mel
lett sem ázik föl, nagyon csekély vi
zet vesz magába s sokszor kora ta
vasszal, mikor legtöbb nedvessége 
van a földnek, már húsz centiméter 
mélységen nedvességet, vizet alig 
találunk. Pedig éppen az altalaj van

hivatva arra, hogy a fölösleges vizet 
beraktározza. Ez azonban csak úgy 
történhetik meg, ha ez kellőképpen 
elő van készítve. Az előkészítésnek 
pedig két módja van. A szerint, amint 
az altalaj összetétele megkívánja. Ha 
ez alkalmas arra, hogy jó termőfölddé 
legyen, akkor mély szántással, mely 
35—40 centiméterig hatol, fölfordít
juk, ha pedig alkatrészeinek silány
sága folytán érdekeinknek meg nem 
felelne, akkor szántás alkalmával al
talaj porhanyítót alkalmazunk, mely 
a barázdafeneket kellő mélységre föl
szakítja és porhanyítja.

Mintha hallanám az ellenvetéseket. 
Hogy ezt nem lehet megtenni, hogy 
sok vele a munka. Gazdaságban, hol 
rendes vetőfogóval dolgoznak, igenis 
nagyon szépen beleillik ennek kere-' 
tébe. Ötös vetőforgónál alkalmazva, 
ez a munka mindig november-decem
berre fog esni, mert a tavaszi takar
mányföld, esetleg répa, cukorrépa 
földje készíthető így elő. Mindkét 
esetben a tarlót tárcsázzuk, mivel 
megkötjük a meglevő nedvességet, 
fészket csinálunk a gyommagvaknak, 
tanyát készítünk a sokféle buzalégy- 
nek és álcájának, csalogató vetést a 
hesszeni és flirtlégynek. Mikor aztán 
elringatjuk magunkat a szépen zöldelő 
őszi vetések új reményében, akkor 
az így már előkészítő és minden 
ellenséget magában foglaló tárcsázott 
tarló bemunkálásához fogunk. Bizony 
sok veszedelemtől, féregtől és gyom

tól szabadulunk meg, s tudjuk, hogy 
az a föld annyi vizet gyűjt össze, 
ogy a rákövetkező nyár legkisebb 

esőmennyisége után is bőséges ter
mést ad.

MuVelés alatt álló területünknek 
ötös vetőforgó mellett minden évben 
csak egy ötödét kell meglazítanunk, 
mert az egyszer meglazított altalaj 
öt év alatt sem tömődik meg annyira, 
hogy vizet ne fogjon. A föllazított al
talajnak másik haszna abban rejlik, 
hogy az okszerűen művelt föld, az 
alkalmazott istálló- és műtrágya na
gyon sok ásványi anyagát a be- és 
alászántás folytán magába szedi, azon
ban tömörsége folytán ebbe a növé
nyek gyökere alig hatolhat le, s így 
a legértékesebb trágyaanyag ottvész. 
Mély szántásnál ez megszűnik, de 
altalajporhanyításnál is, s így egyrészt 
elveszett értéket mentünk meg, más
részt víztartó réteget teremtünk.

A téli nedvességet rendszerint a 
böjti szelek (március-április) rabolják 
el, az a szokásos egyenletes szántás 
hamar kiszárad, s bizony ez egyik 
oka, hogy nemcsak ugyanazon terü
leten nem tudunk százalékos több 
eredményt elérni, hanem még csökken 
az eddigi átlag. Az altalajban elké
szített víztartó megóv bennünket a 
csökönyös tavaszi szárazságtól, ned
ves időjárás esetén leszűri a vetés 
fölösleges vizét, tehát az időjárásnak 
kiegyenlítőjévé lesz. Próbáljuk meg.

Az egyház köréből.
Baksay Sándor kitüntetése. A hi

vatalos lap mai száma közli, hogy 
a király Baksay Sándor dr.-nak, a 
dunamelléki református egyházkerület 
püspökének, a főrendiház tagjának, 
egyháza, a közügyek és az irodalom

terén kifejtett sok évi buzgó és ered
ményekben gazdag működésével szer
zett érdemei elismeréséül a Ferenc 
József-rend nagykeresztjét adomá
nyozta.

Véssey Sándorné tízezer koronás 
adománya. Véssey Sándornak, a du
nántúli ág. h, ev. egyházkerület elhunyt

felügyelőjének nemes emlékezetét 
hálás szivek őrzik igaz kegyelettel. 
A kiváló férfi, ki három éven át viselte 
a magas méltóságot évenkint tízezer 
koronás adománnyal is szolgálta egy
háza céljait, segítvén vele az egyházi 
intézményeket és tanintézeteket Vés
sey Sándor özvegye, ki nemeslelkü-
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ségben és szívjóságban méltó élettársa 
volt az elhunytnak, nemrégiben tízezer 
koronát küldött Gyurátz Ferenc püs
pöknek, hogy ezt hasonlóan boldog 
emlékű férje adományaihoz, az egy
házkerület egyházi és tanügyi céljaira 
felhasználják. A püspök meleghangú 
levélben mondott köszönetét a nagy
asszony nemeslelkű adományáért.

Kitüntetés. II. Vilmos, a németek 
buzgó evang. császára más országok 
egyházi életére is kiterjeszti figyelmét 
s magas elismerésével felkeresi az 
egyházi élet buzgó munkásait. Ez 
alkalommal igaz érdemet emelt ki, 
midőn Radó Lajost, a dunántúli 
egyházker. világi jegyzőjét egyházi 
munkálkodása elismeréséül a Johannita 
lovag-rend becsület-keresztjével tün
tette ,ki. Radó Lajos, néhai nagy 
Radó Kálmán, egyházker. felügyelő 
fia, teljes mértékben örökölte család
jának egyházias hagyományait. Érde
mes munkása, áldozatkész tagja 
egyházkerületének, egyházmegyéjé
nek, gyülekezetének. Kitüntetése min
denütt osztatlan örömet kelt I

Solymossy Ödön báró a gyámin
tézet élén. A dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerület gyámintézetének világi 
elnöki széke dr. Berzsenyi Jenő le
mondása folytán megürülvén, most 
bontotta fel a beérkezett szavazato
kat a szavazatszedő bizottság. A 
szavazatok fölbontása után kitűnt, 
hogy azok ritka egyértelműséggel 
mind báró Solymossy Ödönre adat
tak le. A megválasztott elnököt leg
közelebb küldöttség fogja a választás 
eredményéről értesíteni.

Uj gyülekezeti felügyelő. A gecsei 
(Veszprém m.) evang. gyülekezet 
Mihályi Sándor gyűl. felügyelő le
mondásával megüresedett felügyelői 
állásra egyhangú bizalommal dr. Ko- 
vácsics Sándor téti járásorvost hívta 
meg. Dr. Kovácsics Sándor nevét 
olvasóink jól ismerik tanulságos, szép 
cikkeiből, melyekkel lapunkat gazda
gítja. Hisszük, hogy olvasóink velünk 
együtt örülnek annak, hogy a jeles 
evang. orvost egyházi életünk munka
mezején üdvözölhetjük I

Nyári mulatságok. A pápai evang. 
énekkar és az őrihodosi etfang. nő
egyesület szépen sikerült nyárt mulat
ságot rendeztek saját egyesületük 
javára.

Egyházkerületi gyűlés. A dunántúli 
evang. egyházkerület aug. 28-án Győ
rött tartja évi rendes közgyűlését. 
Különös érdeklődést kelt a közgyű
lés, mert ekkor iktatják hivatalába dr. 
Berzsenyi Jenő egyházker. felügyelőt. 

Lelkészbeiktatás. A salgótarjáni

evang. egyházban szép ünnepséggel 
iktatták papi hivatalába Jeszenszky 
Károly megválasztott lelkészt. Az ol
tárnál Frenyó Pál főesperes beiktató 
beszédet mondott, utána pedig az 
uj lelkipásztor prédikált. Istentisztelet 
után száz terítékes ebéd volt, ame
lyen megjelentek a felekezeti és pol
gári hatóságok s az egyes ipari 
vállalatok képviselői. A jó Isten tegye 
áldottá a gyülekezet és lelkész szö
vetségkötését !

Pályázat. A budapesti egyetemnek 
és főiskolák protestáns hallgatóinak 
Bethlen Gábor Köre pályázatot hir
det az 1912— 1913 tanévben az 
egyesület által nyújtandó segélyezé
sekre : ingyenes lakás-, ebéd-, va
csora-, és pénzsegélyre. A pályázat
ban részt vehet minden szegénysorsú 
protestáns egyetemi és főiskolai hall
gató, ki a körnek tagja. A kérvények 
a Bethlen Gábor Kör szünidei, illetve 
nagybizottságához intézendők. A kér
vényeket szegénységi bizonyítvánnyal, 
index (vagy az egyetemre és főisko
lába először beiratkozóknak érettségi 
bizonyítvány-,) másolattal és tagsági 
nyugtával felszerelve szeptember hó 
l éig kell posta utján a kör címére 
(Budapest., Vili. Szentkirályi utca 
22.) küldeni. A segélyek szeptember 
hó 15 étől illetve október hó 15-étől 
számítandólag adatnak ki.

Itthonról.

Az idei nagy hadgyakorlat. Az idei 
nagy hadgyakorlat szeptember 8-ától 
12-éig tart Békéscsaba, Szeged, Arad 
és Temesvár vidékén.

Faluszlatina pusztulása. Mármaros 
megyében kigyulladt Faluszlatina köz
ség. A tűzvész 60 lakóházat és 96 
istállót és egyéb gazdasági épületet 
pusztított el.

Pusztító Jégverés. Hajdú-megye 
keleti határszélén óriási jégeső volt. 
Galamb-, sőt tyuktojásnagyságú jég
darabok estek. A hadházi határban 
a szőllőskertek nagyrészében a jég 
a szőlőfürtöket a tqj'ékről letépte, a 
venyigéket a karókról leszakgatta és 
a gyümölcsfákról levert minden gyü
mölcsöt. Sok helyen a szőlővesszők 
teljesen csupaszok, a levelek, a fürtök 
és a gyümölcsök az iszapban hever
nek. A víz sok helyütt kerékagyig 
ért. A jég a szabadban talált embere
ket és állatokat is súlyosan megsér
tette és az épületekben is sok kárt tett.

Tömeges hazatérés. Az Oderberg- j 
bői jövő vonatok tömve vannak Ame- j 
rikából hazatérő magyarokkal, erő-
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teljes fiatalemberekkel, leányokkal és 
asszonyokkal. Július 29-én is annyian 
érkeztek a Präsident Lincoln gőzössel 
Hamburgba, hogy a tömegnek két 
különvonatot kellett összeállitani. 
Többnyire Abaúj-Torna-, Ung- és 
Szatmármegyébe valók. Azt mond
ják, hogy az elnökválasztás miatt a 
munkában általános pangás állott be. 
A hajóstársaságok az Európába szóló 
hajódíjat leszállították, hogy a munka 
nélkül lévők tömegesen és olcsón 
jöhessenek át Európába.

Katonák a katholikus ünnepen. 
Furcsa kis hír jelent meg a lapokban, 
melyből a hivatalos Ausztria—Magyar- 
ország határozott katholikus irányza
tára következtethetünk. Bécsben a 
katholikusok nagy nemzetközi egyházi 
ünnepséget rendeznek a szentség imá- 
dására. Persze lesz óriási körmenet, 
nagy fény és pompa. Ezrével lesznek 
ott a katholikus püspökök, prépostok 
és plébánosok és tízezrével a hívők. 
Magyarországból is tenger sok nép 
megy el, a tót megyékből magukból 
10 ezer ember vesz részt. Ez eddig 
mind rendben van, mert az egyes 
ember azt teszi, amit akar. Sőt na
gyon jól teszi, ha saját vallása taní
tásait megtartja. A dologban a fur
csaság ott kezdődik, hogy erre az 
ünnepre kirendelik Bécs összes kato
náit, sőt Grác, Bécsújhely, Krems, 
Pozsony helyőrségeit is felrendelik s 
mindenütt azok állnak sorfalat. 15 
ezer katonát vonnak össze Bécsben. 
E miatt a katonaság harmadéves 
legénysége, — melyet máskor a had
gyakorlat után hazabocsátattak, — 
majd csak a bécsi ünnepségek után 
vetheti le az uniformist.

Az ország dolgáról.

A miniszterelnök beszámolója. Most 
csak az újságok csatáznak, egyébként 
csönd van a politikában. Nagy ér
deklődéssel tekintenek Lukács László 
miniszterelnök augusztus 15-én tar
tandó beszámolója elé, melyet Nagy- 
enyeden tart. Hiszik, hogy ez a be
széd némi tájékozást nyújt a politika 
jövőjére nézve. Lukács miniszterel
nök különben úgy nyilatkozott, hogy 
a választójogi törvényjavaslatot egy
szerre ősszel benyújtja és hogy az 
oly engedményeket tartalmaz, melyet 
az ellenzék is elfogad.

A nagyvilágból.

Meghalt a japán császár. Mucsu- 
hitó japán császár, ki a japán népet
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Hatalmassá tette és sok újítással gaz
dagította, meghalt. Temetése szeptem
ber 13-án lesz. Utódja Josihitó lesz.

Egy német gyár jubileuma. Most 
ünnepelte a világhírű Krupp-fegyver- 
gyár fönnállásának századik évfordu
lóját Esszén városában. Az ünnepen a 
német császár, a kancellár, a birodalom 
előkelőségei is megjelentek. Száz év
vel ezelőtt három munkás egy nyo
morúságos műhelyben kezdte meg a 
munkát, ma hetvenezer alkalmazott 
dolgozik Németország legnagyobb 
ipari telepén. A jubileum alkalmából 
a Krupp-család 14 millió márkás ala
pítványokat tett, részint munkások 
és hivatalnokok jubileumi ajándékául, 
részint esszeni polgárok, illetve a had
sereg és a tengerészet legénysége 
javára szolgáló jóléti intézményekre.

Bányakatasztrófa. Poroszország vi
rágzó szénbánya-városában, Bohum- 
ban szörnyű bányakatasztrófa történt. 
Az egyik tárnában délelőtt féltíz óra
kor fölrobbant a bányászok réme, a 
bányalég s az égő bányába mintegy 
száznyolcvan munkás rekedt, akiknek 
megmentésére rögtön megtettek min
den intézkedést. Az áldozatok számát 
száztíz emberre teszik. Vilmos csá
szár, amint megtudta a vészes hírt, 
azonnal a katasztrófa sújtotta városba

ment, hogy személyesen ösztökélje a I 
mentőcsapatokat fokozottabb munkára j 
és öntsön az áldozatok családtagjai- | 
nak fölzaklatott leikébe vigasztalást. I

Vasúti katasztrófa. A rio-de-janei- 
rói középponti pályaudvaron két sze
mélyvonat összeütközött. Az össze
ütközésnek borzasztó következése 
volt. Számos kocsi egészen össze
tört s a halottak és sebesültek száma 
kétszáznál is több.

A háború. Jóllehet titokban folynak 
a béketárgyalások, mégis a háború 
is mutat néha egy-egy eseményt. 
Legközelebb az olaszok megtámad
tak és elfoglalták a Tripolisz városá
tól nyugatra, a tengerparton fekvő 
Zuárát és estig el is foglalták. Ezzel j  
az olaszok kezébe került a tripoliszi 
tengerparton az utolsó jelentősebb 
pont s ilyképen a béketárgyalást 
azzal az érveléssel folytathatják, hogy 
a tripoliszi tengerpart immáron az 
övék. Hir szerint mindkét részen 
nagy a békére a hajlandóság!

Az amerikai magyar kórház. Ame
rikába szakadt véreink számára, a 
magyar kormány, az amerikai és a 
magyarországi társadalmi körök támo
gatásával nagyszabású kórházat léte
sít Newyorkban. A kórházat rövid idő 
alatt felépítik.

Elpusztult városok. Amerikában a 
Nevada államban, Mazuma és Seven- 
thoughs városokat a felhőszakadás 
és a szélvihar teljesen megsemmisí
tette. Harminc holttestet találtak, több 
száz ember eltűnt. Kétségtelen, hogy 
valamennyien elpusztultak. Több száz 
ember megsebesült.

« a b o n a A k a k .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912 év, aug hó 15-én.
Búza 22—, Rozi 18.—, Árpa 17.—, Zab 

18.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

* * * * * * * * *  ***<*****'»0

I
I
I
I
I
I

ISzal óky  Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá- f 
nit-, syenit sirkőraktara. 
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Repczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárait

----------Répczelak.-----------

Keresek
jó erkölcsű pro
testáns leányt, ki 
tud főzni és minden 
más házi munkát 
elvégez. Előnyben 
részesül ki németül 
beszél és varrni is 
tud. Jó fizetés mel
lett nagyon jó bá
násmódban része
sül. Cím: Irmán
Alfrédnó Eger. Bak

teri u. 9.

Wellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagyfiszteletíi 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

POHL G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1866. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott WoUisoh Béla villamüzemú könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Reggel.
Gondviselő égi Atyám,
Hitem erős vára!
Téged keres, Téged óhajt 
Szívem buzogása.
Két kezemet összetéve,
Lelkem Rád néz fel az égre 
S törpeségét érzi;
A Te karod hű gyámságát, 
Irgalmadnak biztatását 
Imádkozva kéri.

Jövel Uram I Te légy az én 
Vándorlásom társa;
Két szememet Te tartsd nyitva, 
Hogy a veszélyt lássa.
Tövis, örvény, mély szakadék, 
Rossz emberek, viharos ég,
Mind várhat rám közel.
Ha te nem védsz: én, a gydnge, 
Megbotlom az első rögbe’. . .
Védj meg, Uram, jövel!

Fogd meg a Te jobbkezeddel 
Én gyenge kezemet,
S mint mi szoktuk gyermekünket, 
Úgy vezess engemet; 
Templomodból úgy kísérj ki,
Utat ott künn is úgy mérj ki

Számomra e napon I 
Bár könnytől ázzék is az arc, 
így édes lesz a földi harc 
S végén a nyugalom 1

Bohár László.

Egyházi öntudat.
Forgathatjuk a történelem könyvét, 

kutathatjuk a népeket előbbre vivő 
erőket, mindig csak arra az ered
ményre jutunk, hogy az összetartás 
nagy érzése, a nemzeti öntudat, az 
átérzett és meg is tartott testvériség 
biztosítja a fokozatos haladást. Előre 
törnek a kicsiny, de egymáshoz kap
csolódó nép gyermekei és messze el
maradnak mögöttük azok a hatalmas 
nemzetek, melynek fiai egymással 
viszálkodnak a helyett, hogy egymást 
támogatva dolgoznának.

így vagyunk az egyházakkal is. 
Nézzük csak meg, melyik egyház 
hódít leginkább, melyik tör előre dia
dalmas hadvezérként! . . .  Az-e, mely
nek tagjai testvéri együttérzéssel acéllá 
olvasztják kezüket, vagy pedig az-e, 
melynek tagjai egymással nem törőd

ve, közönyösen bandukolnak önző 
életük szürke országűtján ?

Arra, hogy micsoda hatalmas, ösz- 
szeolvasztó erőt képez az egyházi 
közérzés és felekezeti öntudat, —- 
figyelemreméltó példát olvasunk a 
napilapokban.

Ünnepre készül a róm. katolikus- 
ság. Bécsben üli meg ezt az ünnepet 
s belevonja az egész világ katholikus- 
ságát. Több százezer ember jön össze 
ezen az ünnepen. Mindenfelől külön 
vonatok szállítják a katholikusokat a 
császárváros télé. Külön vonatok jön
nek Augsburg, Nürnberg, München, 
Köln, Róma, Milánó, Berlinből, Belgi
umból Hollandiából és Varsóból is. 
Kanadából külön gőzhajó hozza a 
résztvevőket Triesztbe s ugyanaz vi
szi ismét vissza hazájukba. Az ünne
pen részt vesz a király is és az ösz- 
szes főhercegek. A főpapok, püspökök 
a császári palotában lesznek elszál
lásolva

Korán reggel a császár nyolclovas 
díszhintón, a királyi ház férfitagjai, a 
titkos tanácsosok és a kamarások 
kíséretében a Szent István templomba 
megy. A papság akkorára már össze
gyűl a templomban. Mikor aztán az
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uralkodó elhagyja a templomot, meg
indul a körmeneten résztvevő udvari 
menet. Ennek hossza másfél kilométer 
lesz s az élén lovászok haladnak ne
mes paripákon, majd lovas gárdisták, 
harsonások, apródok és csatlósok kö
vetkeznek, akiket a titkos tanácsosok 
és kamarások követnek díszhintókon, 
vagy lóháton.

A klérus és a püspökök csoportja 
8000 emberből fog állni. Valamennyi 
díszes főpapi ornátusban. A 19 bi- 
bornok és a 24 püspök az állam 
hófehér lovaktól vont hintóin vesz
nek részt a menetben. Az oltári szent
séget azon a díszhintón viszik körül, 
amelyikben Szent István koronáját 
vitték a milléniumi körmenetben. A 
körmeneten a kongresszusra érkezők 
valamennyien résztvesznek.

íme, ilyen lesz a bécsi katholikus 
ünnep I

Nem árt, ha megkérdezzük, hogy 
mi hozza össze ott a világ katholi- 
kusságát ? . . .  Mi teszi őket erőssé ? .. 
Főurak, gazdag emberek megnyitják 
erszényüket, áldoznak, adakoznak. 
Szegény emberek tízezrei ott hagyják 
békés otthonukat. Azok is a zsebükbe 
nyúlnak, feláldozzák pénzecskéjükön 
kívül idejüket. De azért ott vannak, 
mert érzik, hogy oda tartoznak és 
tudják, hogy ott lenniök kötelességük. 
Ez az ember egyházi öntudata, ez 
az ember lelkében felcsillanó feleke
zeti érzés, mely lassanként világító, 
melegítő hatalommá lesz.

Boldog az az egyház, mely ezt az 
érzést beleoltja híveibe. És nagy lesz 
az az egyház, mély ezt az öntudatot 
megteremti. Nekünk is erre van szük
ségünk I Nemcsak áldozatkészségre, 
nemcsak pénzáldozatra, — mert ha 
szegények vagyunk is, — van még 
ennél sokkal kiáltóbb szükségességünk, 
— hanem erős öntudatra. Szükségünk 
van arra, hogy az az evangélikus 
ember mindig érezze az egyházzal 
való kapcsolatot és mindig kész le
gyen az egyházhoz oda állni s az 
odaállásával belekiáltani a nagy világ
ba : én ezekhez tartozom I. .  én evan
gélikus vagyok!. .

Egyházunk jövője ettől függ. Lás
suk meg, hol töredeztek le a sánc
falak. Vigyázzuk a repedést, ahol az 
ellenség megtámadhat! Ne abban 
keressük erősödésünket, hogy meg- 
gyöngitsünk más vallásfelekezetet, 
hanem abban, hogy erősítjük önma
gunkat! Szivet, lelket, érzést, öntu
datot, — ez az, a mi hiányzik, ezt 
adjatok evangélikus véreink!

Csapó Gáspár m egtérése.
Irta: Csite Károly.

Csapó Gáspárnak hat hold dús 
termésű rétje van a Rába mentén. 
Szép kis jószág úgy egydarabban. 
Büszkébb is reá Csapó gazda, mint 
bármely gróf a maga hatvanezer hold 
birtokára. Hát ha még az árvíz nem 
keserítené meg oly sokszor az éle
tét ! Biz a Rába legtöbbnyire olyan
kor önt ki, mikor legtöbb kárt tud 
tenni a réteken: beönti a dús tüvet 
homokkal, iszappal.

— Hej, úgyis azért büntet az 
Isten ilyennel, mert rosszak az em
berek I — Szólt Csapó gazda egyik 
vasárnap estén Tóth András szom
szédjának a ház előtti padkán pipáz- 
gatva.

— Bizony rosszak vagyunk : — iga
zította ki Tóth András a szomszédja 
szavát.

— No, énrólam ugyan senki ember 
fia nem mondhatja, hogy bármit is 
vétettem volna ellene; — tiltakozott 
Csapó Gáspár a rosszaságban való 
részesedés elismerése ellen.

— .Minden ember úgy gondolko
dik. A Megváltó szavai szerint, más 
szemében a szálkát is meglátjuk, de 
a magunkéban a gerendát sem vesz- 
szük észre ; folytatta Tóth szomszéd.

— Ugyan, ne példázódj előttem I 
Mondd meg inkább, mi rosszat tudsz 
rólam ? — Mondta egy kis ingerült
séggel Csapó gazda.

— Sose kérdezzél olyant tőlem. 
Mert ha fel is hívnám figyelmedet 
egyre-másra, én lennék a rossz, 
a gyűlölt, jobban haragudnál reám, 
mint egy gyilkosra. Én csak annyit 
mondok, hogy bűnösek vagyunk 
mindnyájan. S csak egy kicsit kell 
megmozgatnunk lelkiismeretünket s 
az elkövetett bűnök vádjai jönnek 
seregestül.

— Kár, hogy nem pap lettél I 
Mennyit prédikálhatnál akkor I Hozzá 
még az árvizet is elimádkozhatnád.

— Látod, látod, még az imádság
ból is gúnyt üzesz 1 Aztán mégis 
te vagy a megtestesült ártatlanság. 
Rosszak az emberek a te kivételed
del. Ha büntet téged is az Isten, a 
mások bűnei miatt szenvedsz. Ha az 
árviz elönti a rétedet, azt is a mások 
bűnei miatt eresztette a birtokodra. . .

— No, ez egyszer, ha lehetséges, 
még a saját bűnöm miatt sem önti 
el rétemet az árviz. Holnap neki fo
gok a kaszálásnak. Megelőzöm az 
árvizet. Legyen inkább kevesebb szé
nám, mint rossz, árviz öntött.

— Amit Isten akar, az úgy lészen ;

— mondta Tóth András, nyugodal
mas jóéjszakát kívánván Csapó Gás
párnak s bement nyugvásra.

Csapó Gáspár másnap csakugyan 
neki fogott a kaszálásnak s hét végére 
szerencsésen be is takarította szérű
jébe a friss, illatos szénát. Vasárnap 
reggelre kelve megeredt az eső. Esett 
szakadatlanul egy hétig s úgy meg
áradt a sok esőzéstől a Rába medre, 
hogy kiöntött. Három falu határa egy 
viztengerré olvadva terült el a mesz- 
szeségben.

Csapó Gáspár látva a nagy pusz
tulást, boldogan eregette a füstöt 
megyfa szárú makrapipájából s így 
szólt a mélyen elszomorodott Tóth 
András szomszédjához:

— No, lásd Bandi, most ez egy
szer hát becsaptam az Úristent I

— Ej, ej, szomszéd, már hogy 
tudsz ilyent mondani ? I Nem félsz 
az Istentől, ho^y megver érte ? I
— dorgálta meg érte András.

— Hát ami igaz, az igaz. Ha be 
nem takarítom akkor a szénámat, 
sirathatnám én is az enyémet; — 
szólt Csapó s alig fejezte be monda
tát, vakító fénysugár cikázott le előt
tük irtózatos dördüléssel a közelben. 
S a következő pillanatban hatalmas 
lángoszlop lövelt fel a széna kazal
jából. Oda ütött a villám. Pár perc 
alatt porrá égett áz egész széna
termés.

Egyéb kárt nem tett a tűz. Meg
akadályozták a népek a tűz tovább
terjedését.

— Látod, Gáspár, látod I nem jó 
az Isten ellen rugdalózni. Büntet 
bennünket, mert rosszak az emberek
— velünk együtt! — szólt Tóth 
András a Csapó szomszédjához.

— Bizony rosszak vagyunk, igen 
rosszak I — mondta megtörtén mély 
szomorúsággal Csapó Gáspár.

A családi nevelésről.
Irta: Engler András.

III.
A továbbfejlődés második stádiu

mában a gyermek igen szívesen fog
lalkozik a szülő által mondott mesé
vel, amely tudvalevőleg az első 
szellemi tápláléka. A szülők köteles
sége olyan mesét mondani, amely 
erkölcsileg képző hatással bír. Vég
telenül nagy és megbocsáthatatlan 
hiba, hogy a szülők erkölcsi tanító
mese helyett rém, ijesztő meséket 
mondanak, melyek által a gyermek 
lelkét egészen megrontják. A gyermek
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esténkint nem mer a sötét szobában 
maradni; éjjel nem mer egyedül 
aludni s ha el is alszik, időnkint fel
riad. Ennek a nyoma még felnőtt 
korban is meglátszik a babonaságban. 
Megemlítem még, hogy nemcsak hogy 
a gyermeknek nem szabad ilyen me
séket mondani, hanem általában nem 
szabad sehol ilyenekről beszélni, hol 
a gyermek meghallja.

Tovább menve egy lépéssel, a szel
lemi képzésben, több családnál látjuk, 
hogy a gyermeket idő előtt tanítják 
írni, olvasni stb. Ezzel azt érik el, 
hogy mire a gyermek iskolába lép, 
már — mondhatni — mindent tud, 
s így a tanító tanítása nem érdekli. 
Ha pedig a gyermek valami iránt 
nem érdeklődik, következőleg nem is 
figyel. Ez a figyelmetlenség állandó 
tulajdonságává vájva, a későbbi kor
ban is jellemzővé teszi. A gyermeket 
idő előtt tanítani tehát helytelen s ha 
mégis megteszik, szellemi tehetségé
nek rovására lesz.

A nevelésben az elmondottakon 
kívül nagy szerepet játszik a szülők 
általános viselkedése. Például az en
gedékenység, a túlszigorúság, a felü
letesség stb. Egy pár szóval kiterjesz
kedem ezekre is.

Az engedékenység nevelési szem
pontból nem helyes eljárás. Ismerek 
szülőket, kik gyermeküket tejben-vaj- 
ban fürösztötték, ellenére soha sem
mit, kedvére mindent megtettek. És 
lám keserű panaszkönnyeket hullat
nak jelenleg felnőtt, de elzüllött gyer
mekük felett. Ezt kikerülendő — ismét 
Rousseaura hivatkozom — a szülők 
úgy viselkedjenek, hogy ők legyenek 
a hatalom, a gyermek az alattvaló; 
mert ha megfordítva van az eset, a 
gyermek zsarnokká válik, amit a szü
lők később igen megéreznek. A vég
eredmény pedig az elzüllés.

Továbbá tartsák szem előtt a szü
lők, hogy a túlszigorúság és a felü
letesség a hazugság ördögét ébresztik 
a gyermekben, mely az erkölcsi jel
lemnek legnagyobb ellensége. A gyer
mek ugyanis vagy azért hazudik, 
mert a szigorúságtól fél s igyekszik 
magát mindenáron kimenteni, vagy 
pedig azért, mert tudja, hogy a szülő 
úgy sem néz utána annak, amit 
mondott.

A szülők viselkedéséhez tartozzanak 
még a következők:

Az anya sohase álljon gyermeke 
pártjára, midőn az apa fényit, esetleg 
dorgál. Mert ha — mondjuk másnap 
megtörténik, hogy az anya dorgál, a ! 
gyermek csúfolódni fog — természe- I
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tesen akkor, mikor nem látja. Ezt 
tapasztalatból mondhatom.

Amit ma meg nem engednek a 
gyermeknek, azt holnap se engedjék 
meg. Ha a mama azt mondja: fiam 
ehhez a lekvárhoz nyúlnod nem sza
bad — úgy se ma, se holnap, se 
azután ne legyen szabad.

Ha a gyermek valami csínyt köve
tett el, a szülő sohase kényszerítse 
bocsánatkérésre, mert ez sérti az 
önérzetét és egyúttal meggyalázó is 
rá nézve. Ilyenképen elfojtják benne 
a későbbi embert, aki mindenképen 
rendelkezik szabad akaratával s ha 
rosszat követ el, bűnhődik, de bocsá
natot nem kér. A gyermek úgy legyen 
nevelve, hogy ő maga, minden kény
szer nélkül menjen bocsánatot kérni. 
Munkám legvégén pedig a leghatal
masabb törvényt állítom fel: a neve
lés legyen vallásos. E nélkül célunkat: 
az erkölcsi jellemet nem hogy elérni 
nem fogjuk, hanem még meg sem 
közelítjük.

Ezek azon általános szempontok, 
melyeknek pontos betartása a gyer
mekre nézve úgy testi, mint szellemi 
tekintetben emelőleg hat.

Ha a szülők ilyen értelemben fog
nak nevelni, akkor a nemzedékek 
testileg erősek, szellemileg emelkedet
tek, cselekedetekben erkölcsösek 
lesznek. Világosítsuk fel a népet 1 A 
nép kövesse a felvilágosítók tanácsait, 
úgy lassan-lassan talán oda fog fej
lődni a nevelésünk, hogy elmondhat
juk ? létünk alapja a tiszta erkölcs.

Óh irgalmas Jézus!
Asztagokba rakták a sok kévés gabnát,
A munkásnép kérdi a jó öreg gazdát, — 
Hogy a csépelésnek mikor lesz kezdete ?
Mire a jó öreg nyájasan felele:

„Az aratást kezdtük Jézus szent nevével, 
Velünk is volt végig áldó kegyelmével; 
Azért hát mindnyájan most is csak őt kérjük, 
Hogy a csürberakást mielőbb megérjük,
S ha az idő kedvez, holnap fel munkára!“ 

Nem is vette észre, hogy minden szavára, 
Legidősebb fia gúnyosan mosolygott,
S alig hogy az öreg tőlük eltávozott,
Nevetve jegyzi meg „Persze, hogy velünk volt! 
Tudtán kívül hordtam pincénkből a jó bort, 
Ennek az ereje a legjobb szentlélek,
Erős vagyok tőle, semmitől sem félek.“

Amint bevégezte e botor beszédet, 
Villámlott, majd dördült: egy kepe már égett. 
Mindenki megrémült s a nagy zür-zavarba’, 
A bátor — hős legény folyton kiáltozza : 

„Mindjárt átcsap a láng szérőskertjeinkre 
Oh irgalmas Jézus, légy segítségünkre.“ 

László István.
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Felicitász é s  hét fia.
Felicitász Rómában élt Antóniusz 

Piusz császár uralkodása alatt Krisz
tus születése utáni II. évszázadban, 
150 körül. Ura meghalt s azóta öz
vegyen élt; éjjel s nappal az Istent 
szolgálta, szent életével sokaknak 
segített elnyerni lelkűk üdvösségét. 
Elég ok volt ez a pogány papoknak, 
hogy bepanaszolják a császárnak az 
özvegyet hét hasonérzésű fiával 
egyetemben és hogy azon legyenek, 
hogy megint csak bálványimádókká 
tegyék őket. Ennek megfelelőleg 
Antóniusz császár azt a megbízást 
adta Róma elöljárójának, Publiusz- 
nak hogy az özvegynek és hét fiának 
áldozni kell a pogány isteneknek. 
Az elöljáró először magához hivatta 
az anyát, barátságos volt hozzá, elő
adta neki a császár akaratát, — de 
ha nem teljesíti, kínos halállal kell 
kimúlnia.

Felicitász így felelt: „Sem jóságod, 
sem ijesztgetésed nem változtat né
zetemen, mert bírom a szent Lelket, 
ki nem engedi, hogy az ördög győz
zön fölöttem és éppen ezért bizonyos 
vagyok abban, hogy meggyőzlek 
vagy elevenen, vagy halálommal még 
inkább meg foglak győzni.“

Publiusz így felelt: „Nyomorult, 
ha neked oly kedves dolog a halál, 
legalább hagyd életben fiaidat.“

Erre ez volt az anya felelete : 
„Fiaim addig élnek, míg nem áldoz
nak a bálványoknak; ha azonban 
megtennék e nagy bűntényt, akkor 
örök kárhozatba esnek.“

Másnap már nyilvánosan, a bírói 
székben fogadta Felicitászt és hét 
fiát és így szólította meg: „Könyö
rülj fiaidon, ezeken a kedves iíjakon, 
kik még csak virágzó ifjúságukat 
élik.“ Felicitász eképen felelt: „Amit 
te könyörületnek nevezel, az isten- 
telenség, amire intesz: kegyetlenség.“ 
Azután fiaihoz fordult és így szólt 
hozzájuk: „Nézzetek az égre, fiaim, 
tekintsetek föl: ott vár Krisztus ke
gyeseivel rátok. Viaskodjatok Lelke- 
tekért és tanúsítsatok hűséget Krisztus 
szerelmében.“

E szavaknál így szólt hozzá dü
hösen Publiusz: „Hogy merészeled 
jelenlétemben inteni őket, hogy meg
vessék urunk parancsát?!“ Azután 
elészólította a legelső fiút, Januá- 
riuszt, ígért neki minden lehetőt, de 
meg is fenyegette, ha nem engedel
meskednék.“

Az ifjú igy felelt: „Intésed bolond
ság, mert az én Uram bölcsessége 
tölt el engem és ez aztán gondos-
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kodni fog arról, hogy mindezeken 
diadalmaskodjam.“

Ezért megvesszőzték és tömlőébe 
vetették.

A második fiú, Féliksz, kitől ha
sonlót kívánt, ekép felelt: „Egy az 
Isten, kit mi tisztelünk, kinek kegyes 
könyörgéssel áldozunk; ne hidd, 
hogy testvéreim közül egyet is el 
szakasztasz Krisztus szerelmétől. Ér
jen verés avagy véres ítélet, hitünket 
meg nem ingatja semmi.“

Előlép a harmadik, Fülöp. így 
szólt hozzá Publiusz: „Urunk, Antó- 
niusz császár parancsa, hogy a hal
hatatlan isteneknek áldozzatok.“ 

Felelet: „Se nem istenek, se nem 
halhatatlanok azok, hanem hitvány, 
nyomorult, érzés nélküli képek. Aki 
ilyeneknek áldoz, örök veszélyben 
van.“

Fülöpöt elviszik. Szilvánusz, a ne
gyedik lép elő, kihez így szól 
Publiusz: „Úgy látom, egy húron 
pendültök gyalázatos anyátokkal, 
mert megvetitek a császár parancsát 
s egymás után rohantok a romlásba.“ 

Erre Szilvánusz így felel: „Ha
féltünk volna az elkövetkezendő 
romlástól — örök gyötrelembe jut
nánk. De mi tudjuk, mi jutalom vár 
a kegyesekre, mi büntetés éri a bű
nösöket ; nyugodtan vetjük meg az 
emberi törvényt, hogy eleget tegyünk 
az isteninek. Ki megveti a bálványt 
s a mindenható Istennek szolgál, 
arra örök élet vár; ki démonokhoz 
fohászkodik, azokkal együtt kárho
zatban s örök halálban marad."

Szilvánuszt kiviszik, az ötödiket, 
Sándort szólítják be. így szólt hozzá 
Publiusz: „Irgalmazz ifjú éveidnek 
és még gyermekded életednek; ne 
légy lázadó és cselekedd, mi kedves 
a mi császárunknak, Antóniusznak. 
Áldozz, hogy a császár barátja légy 
és kegyelmet lelj nála.“

Erre igy felelt a gyermek: „Én 
Krisztus szolgája vagyok. Akit val
lók számmal, akit szivemben őrzök, 
akihez szüntelenül imádkozom. E 
gyenge életkorban azonban, mit ma
gad előtt látsz, aggastyáni bölcsesség 
lehet, ha az egy Istent tiszteli. Iste
neid azonban s mindazok, kik imád
ják őket, öfök kárhozatba jutnak.“ 

Erre behívták Vitálist, a hatodikat. 
Publiusz így szólt: „Tán neked lesz 
kedved élni s nem a halálba menni.“ 

Felelet: „Melyik az az ember, ki 
jobb életet kíván és hévvel kívánja, 
— ki az igaz Istenhez imádkozik 
vagy aki a gonosz szellem felé 
hajlik ?“

Publiusz így szólt: „Miféle gonosz
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szellem ?“ Vitális: „A pogányok
összes istenei gonosz szellemek.“

Belépett Marciálisz, a hetedik. A 
bíró így szól: „Magatok vagytok
okai mindannak a szörnyűségnek, mi 
ér titeket, mert megvetitek a császár 
parancsát és amellett maradtok, ami 
vesztetek.“

De ő erős hittel így felel: „Óh ha 
tudnád, mi büntetés éri a bálványo- 
zót! Felhozza Isten az ő haragjának 
napját és kiveti bálványképeiteket; 
mert mindazok, kik nem vallják 
Krisztust igaz Istennek, örök tűzbe 
vettetnek.“

Publiusz kiviteti a hetediket is, a 
tárgyalást rendben följegyzi s előter
jeszti a császárnak. Antóniusz a hű
séges hitvallókat külön-külön más 
bíró kezébe adja, hogy büntessék 
meg őket. Az első testvért ólom
szőttes korbáccsal verték agyon, a 
másodikat és harmadikat bunkós
bottal, a negyediket szikláról taszí
tották alá, a három legifjabbat le
fejezték. Ez lett osztályrésze az 
anyának is. „És — beszéli az ősrégi 
történet — így végezték ki őket kü
lönböző halállal, de mindannyian 
Krisztus győztes mártírjaivá magasz
tosuknak és diadalomban szárnyal
nak anyjukkal fölfelé, hogy elvennék 
jutalmul a mennyet, mely befogadja 
mindazokat, kik Istenhez való szeré
téiből megveték az emberek fenye
getését, verését és büntetését és be
mentek a mennyei birodalomba,- mint 
Krisztusnak áldottai, ki az Atyával és 
a Szent Lélekkel él és uralkodik 
mindöröktől fogva örökké.“

Lőhe Vilmos u tán : Endreffy János.

Ö rvendetes hírek Japánból és  
Chinábol.

Japánban a kormány a keresztyén 
befolyás erős növekedése miatt elha
tározta, hogy a keresztyénséget. mint 
vallást, valóságosan elismeri. Eddig 
ilyen volt a helyzet Japánban: az 
állam szabadságot adott a misszio
náriusoknak, hogy az országban mű
ködjenek. De nem valami nagyon 
kedvelték a missziót, mert a keresz- 
tyénség, mint újdonság, gyanúsnak 
látszott előttük. De mindinkább erő
södik Japánban is a tudat, hogy 
egyedül Jézus evangélioma biztosítja 
az emberek üdvösségét. Másfelől ve
szélyeztetve látják a régi vallásokat 
s attól tartanak, hogy az európaiak 
kér. vallása megsemmisíti a régi erköl
csöket. A jr$tfmáoy__emberei ugyanis ■
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kik nem voltak keresztyének, termé
szetesen nem is sejtették az evangé
lium üdvös és építő életerejét, hisz' 
oly távol álltak a keresztyénségtől.

Most már azoüban 50 esztendő 
múltán megmutatta a keresztyénség 
üdvös, erkölcsös, családot, társadal
mat és államot megtartó hatalmát. 
És az újabb idők nagy szükségeiben 
a többi vallások tehetetleneknek bizo
nyultak.

A japán belügyminiszter februárban 
fölszólította nemcsak a sintoizmus és 
buddhizmus, de a keresztyénség kép
viselőit is, hogy tanácskozzanak azon, 
hogy e vallások mint hathatnak közre 
a nép komoly nevelésében. Óriási 
haladás ez a japán misszióban. Mert 
ezzel megmutatta a japán állam, hogy 
a keresztyénséget üdvös és értékes 
vallásnak tartja. Jelenleg erősen fo
lyik a missziói munka Japánban, bár 
még sok a hijja, hogy teljesen ke
resztyénné legyen. 52 millió japán 
közül még csak 180.000 evangélikus 
keresztyén.

Chinában az új elnök, Juansikai 
kimondotta, hogy az új kormány alatt 
vallásszabadságnak kell uralkodnia. 
Eleddig Chinában minden hivatalnok 
köteles volt pogány áldozatokat hozni. 
Ennek a biztosítéknak örömére a 
keresztyének és misszionáriusok Pe- 
kingben hálaadó istentiszteletet tar
tottak, melyre Juansikai is elküldte 
képviselőjét. Ezen hivatalnok az' is
tentiszteleten fölolvasta a kiáltványt, 
mely a vallásszabadságot biztosítja.

Ez is hatalmas és erőteljes lépés. 
Nem fog már többé megtörténni, hogy 
előkelő hivatalnokok a népet a ke
resztyének ellen izgatják. Megszűn
nek a gúnyiratok is, melyekben azzal 
vádolták a keresztyéneket, hogy az 
istentiszteleten fajtalankodnak, gyere
keket ölnek stb.

Most hát szabad a pálya Chiná
ban. Munka van bőven, mert a 400 
milliónyi chinai nép közül még csak 
300.000 evangélikus keresztyén. Isten 
föltárta a munkamező kapuit, az aka
dályokat elhárította: most már csak 
munkások kellenek az Úr szőlőkert
jébe. Adja Isten, hogy azokban se 
legyen hiány!

E. I.

Egy amerikai bányatelep.
Ezt a kis cikket az Outlook című 

amerikai folyóirat 1912. július 13-iki 
számából vettem s a Harangszó ol
vasóközönsége előtt kétféle szempont- 

• ból is érdekes lehet. Nagyon szem-
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léltetően mutatja a Keresztyén Ifjak 
Egyesületének munkáját, másrészt 
pedig az amerikai magyarságnak te
kintélyes' része a bányákban keresi 
kenyerét s éppen West Virginia szén
bányáiban is sok magyar dolgozik.

A Keresztyén Ifjak Egyesületének 
egyik megbízottja munkatért keresvén 
magának, aziránt érdeklődött, hogy 
melyik a legromlottabb hely a west 
virginiai széntelepeken. Mondtak neki 
egy telepet, amely állítólag valóságos 
pokol. Érdemes bemutatni.

Azon a telepen olyan kevés szóra
kozás kínálkozott, hogy öreg emberek 
időtöltésből összeültek kövecsezni a 
kis gyerekekkel az utcán. Templom 
nem volt s a munka végeztével az 
emberek a kocsmába mentek üdülni 
s lerészegedni. Ez a kocsma is érde
kes épület volt. Két méter magas 
kerítés vette körül s egyetlen bejárása 
az utcával ellenkező végére nyílt, 
mert a tulajdonos méltányolta vendé
geinek finomabb érzelmeit s nem 
akarta, hogy az utcán járókelők ki
váncsi nézésének legyenek kitéve, 
mikor részegen sorba fektették őket 
az udvaron a kerítés tövébe. Hanem 
az asszonyoknak meg volt engedve, 
hogy belül kerüljenek s férjüket ki
kereshessék, mert az ilyesmi úgyis a 
családban maradt. Ennek a kocsmá
nak bevétele egy szabad napon fel
ment tízezer koronára s még többre 
is, jóllehet összesen csak négyszáz 
bányász volt azon a telepen, de vi
szont ilyen napokon bizonyára akadt 
idegen látogató is.

Kóstolónak talán ez is elég és fe
lesleges is, meg kellemetlen volna e 
kies hely egyéb gyönyörűségeit fes- 
tegetni. A bűnnek minden fajtája vi
rult, a bányászok nyugtalankodtak és 
elégedetlenkedtek, napirenden voltak 
a civakodások és verekedések. Egyik 
legrosszabb oldala volt a dolognak, 
hogy a szállítótársaságok utján nagy 
mennyiségű ital került a telepre ma
gánfogyasztásra vagy magánelárúsí- 
tásra.

Az Egyesületi megbízott kapott az 
alkalmon s elment körülnézni. Meg
beszélte a helyzetet a szomszédos 
bányatársulatok igazgatóival s ezek 
átengedték neki a fentebb leírt kocs
mát, melyet holmi törvénybe ütköző 
dolgok miatt a hatóság időközben le
záratott. A társulatok némi vonakodás 
után abba is belementek, hogy az 
Egyesületi titkárt egy évig fizetik. A 
titkár sajátkezüleg fogott a kocsma 
átalakításához. Kidobta a csapszéket, 
beállított két tekeasztalt, berendezett 
egy borbélyműhelyt, egy fürdőszobát
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és egy olvasótermet; egy állványon 
cukrot, gyümölcsöt, üdítő italokat és 
újságokat árult; szerzett egy mozgó
fénykép készüléket. Huszonöt cent 
havidíj mellett először kétszáz bányász 
állott be tagnak s a ház megnyílt.

Ami ezután történt, az mesébe il
lik. Egy év leforgása alatt a tagok 
száma majdnem megkétszereződött s 
a tekeasztalokból, meg az említett 
cikkek árúsításából befolyt jövedelem 
annyira növekedett, hogy a felesleg
ből egy tekepályát csináltattak, zon
gorát s egyéb berendezési tárgyakat 
vettek. Van egy villannyal világított 
tornatér, amelyen késő éjszakáig lab
dáznak, hogy az egyik tag nevetve 
jegyezte meg: „Csak az az egy baj 
van, hogy nem lehet itthálni.“ He
tenként egyszer a nők is hivatalosak 
s elmehetnek hozzátartozóikkal; ez
által megindult a társadalmi élet, 
aminek előbb nyoma se volt a telepen.

Minden bányásznak, hogy munka
vezető lehessen, állami bizottság előtt 
vizsgát kell letenni. A titkár megnyert 
az ügynek egy a társulat szolgálatá
ban levő fiatal mérnököt, aki vállal
kozott az emberek tanítására. Tavasz- 
szal a vizsgát az általa vezetett osz
tály mindegyik tagja letette, amire 
West Virginiában még nem volt példa.

Mikortájban az említett kocsma 
ajtaját a törvény bezárta, az ívás a 
telepen a magánházakban folyt, de 
eleinte a kocsma nélkül is csakúgy 
és csakannyit ittak, mint a kocsma 
virágkorában. Az italt a szállítótársa
ságok utján szerezték be. Egy éven 
belül az arra a vidékre szállított ital
mennyiség csökkent több mint felével.

Az emberek idejét lefoglalja a sport, 
a játék s a szellemi foglalkozások, 
úgyhogy a kártya, amely előbb nagy 
szerepet játszott, egészen kimúlt. A 
többi bányásztársulatok, melyek a do
log fejlődését érdeklődő figyelemmel 
kísérték, felismervén annak értékét, 
arra készülnek, hogy a munkát több 
más helyen is és nagyobb mérték
ben, megkezdik.

Végül, július negyedikén (a köz
társaság függetlenné nyilvánításának 
emlékünnepén) nem volt egyetlen ré
szeg egiber az egész telepen. Ez volt 
tizennyolc hónappal az épület meg
nyitása után.

Németh Károly.

Az őrt álló katona.
Messze Olaszországban, a Vezúv 

tűzhányó által évezredekkel ezelőtt 
eltemetett római város, Pompeji ki
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ásatásakor, érdekes leletre bukkantak. 
Amint a lávaréteget egy helyen fel
törik, egy üreget találnak, mely em
beri alakhoz volt hasonló. Az ásatást 
vezető tudós parancsára az üreget 
kiöntötték gipszszel, majd azután 
óvatosan lefejtették a lávaréteget, s 
íme egy őrtálló katonának az alakja 
vált láthatóvá, ki a veszély láttára 
nem futott meg, hanem rendületlenül 
megállt kijelölt helyén. Kér. társam I 
téged is sokszor ér csapás, veszély, 
tereád is hull az ellenséges indulatok 
egész tömege, láva s hamu rétege; 
vájjon nem futsz-e meg kislelküen ? 
„Aki hű mindhalálig, az elnyeri az 
élet koronáját.“

Vidám históriák.
A város nyelve. Egy kis városká

ban, hol a lutheránus pap kálvinista 
kollegájával a legjobb barátságban él, 
s mindakettő kiváló derék papja gyü
lekezetének, s a lutherános papot 
véletlenül Mártonnak, s a kálvinista 
papot Jánosnak hívják, a kis városka 
lakói az előbbit „Luther Márton-“nak 
s a másikat „Kálvin János“-nak ne
vezték el.

*

A világ nyelve. Egy néhány év előtt 
elhunyt agglegény pap (megjegyzem, 
hogy az illető nem evang. pap volt) 
szerette volna a köznapi templomi 
könyörgést beszüntetni, mivel azon 
egy öreg anyókán kívül senki nem 
vett részt. De nem lehetett, mert az 
öreg anyóka akár korán, akár későn 
harangoztatott is, sárban, esőben is 
mindig megjelent a reggeli könyörgé
sen. Égyszer aztán a templomból ki
jövet, a tiszteletes beszédbe ereszke
dett az öregasszonnyal.

„Csak rossz a világ nyelve, néném- 
asszony!“ — mondá neki a pap.

„Bizony rossz az, tiszteletes uram“
— válaszolt a nő.

„Lássa, már tőlünk sem nyughat
nak, már bennünket is összekötöttek“
— mondá a pap.

„Bennünket ? Hogyan ?“ — kérdezé 
az öreg asszony egészen megütődve.

„Hát azt beszélik, hogy néném- 
asszony azért jár a templomba, mert 
belém szerelmes I “ — mondotta a 
pap.

„Oh a gonosz, istentelen világ!“ 
kiáltá a jámbor nő felháborodva, s 
többé soha nem ment ezután a reg
geli könyörgésre.



262. HARANGSZÓ, 1912. szeptember 1.

Az egyház köréből.

Egyet, gyámintézeti gyűlés. A ma
gyarhoni egyet, gyámintézet szeptem
ber 21—22-én tartja 52. évi közgyü- 
lésés Pápán. A gyűlésen Scholtz 
Gusztáv püspök és báró Láng Lajos 
elnökölnek. A szokásos gyámintézeti 
istentisztelet 21-én este 67a órakor 
lesz.

Uj főrend. A király a miniszter- 
tanács előterjesztésére Wolff Károly 
dr.-t, a Magyarország erdélyi részei
ben levő ágostai hitvallású evangélikus 
egyház országos gondnokát élethosz- 
sziglan a magyar főrendiház tagjává 
nevezte ki.

Torony- és harangavatás. A zala- 
szentgróti evang. gyülekezet a hívek 
óriási érdeklődése mellett, augusztus 
20-án tartotta meg torony- és harang
avatási ünnepét. A templom előtti 
téren egyházi ének buzgó eléneklése 
után Varga Gyula kemenesaljai es
peres rövid beszéddel átadta a két új 
harangot az egyház használatába. 
Majd megkondultak a harangok s 
harangzúgás közt vonult be a hívek 
serege a szép templomba. Kezdő ének 
és oltári szolgálat után Varga Gyula 
esperes tartotta meg mély hatást keltő 
ünnepi beszédét, melyben rámutatott 
a zalaszentgróti gyülekezet őseitől 
örökölt erényeire: a hithűségre és 
áldozatkészségre. Amint a múltban, 
az üldöztetés korszakában ez volt az 
erősség, úgy a jövőben is ez a fej
lődés biztosítéka. — A szép beszéd 
hatása ott csillogott a hallgatóság 
szemében, midőn a záróének után 
mélyen megindulva az Úr asztala elé 
léptek a hívek. — Az ünnepi isten
tiszteleten Vértési Sándor zalaistvándi, 
Király Mátyás zalaegerszegi és Teke 
Dénes alsőlendvai lelkészek is közre
működtek. — A gyülekezet fejlődé
sének eme újabb bizonysága a gyü
lekezet vezetőségét, különösen Szűcs 
Imre, buzgó lévita tanítót dicséri.

Győr. Most jelent meg a virágzó 
győri evang. gyülekezet 1911. évi 
évkönyve, mely telve van az élő hit 
és áldozatkészség lélekerősítő bizony
ságaival. A közel 5000 lélekből álló 
gyülekezet iskoláiba 506 növendék 
járt, kiket a gyülekezet 477 korona 
77 fillér értékben tan- és jutalom
könyvekkel, 647 korona értékben ru

házattal segélyezett. — Kiemelkedő 
eseménye a gyülekezet ez évi törté
netének, hogy kitartó munkálkodás 
után sikerült a gyülekezet Szeretet- 
házát felépíteni. Ez az új, díszes 
hajlék van hivatva arra, hogy a gyü
lekezet sokféle belmissziói intézmé
nyének otthont adjon s működésüket 
megkönnyítse és lehetővé tegye. Erre 
a nemes célra rövid néhány hónap 
alatt mintegy 12 ezer korona gyűlt 
egybe a hívek áldozatkészségéből. — 
Az intézetben ez évben 2 szegény 
öreg nő és 17 árva gyermek volt el
helyezve, kikről diakonissák gondos
kodtak. — Van a gyülekezetnek kü
lön gyámintézete, melynek bevétele 
456 korona 85 fillér volt. Leginkább 
figyelemre méltó, hogy ez a gyám
intézet különösen nagy gondot fordít 
a szórványokra és ezek gondozására 
külön szórványgondozási alapot gyűjt. 
— Van a gyülekezetnek külön bel
missziói egyesülete, mely az evang. 
vallásos élet és öntudat ápolását tűzte 
ki célul s összejöveteleket, felolvasá
sokat tart. — A gyülekezet énekkar
egyesülete a temetések- és ünnepi is
tentiszteletek művészi gazdagításáról 
gondoskodik. — A még be nem folyt, 
de biztosított hagyományok közül 
megemlíti az évkönyv a következő
ket: 1. Skargay Sámuelné hagyomá
nya 56000 korona! 2. Grünvald Jó
zsef és neje Grünvald Katalin hagyo
mánya 3000 kor. 3. Dienes Gáborné 
Huber Borbála hagyománya 400 kor.
4. Zathureczky Géza és neje Györkös 
Erzsébet hagyománya 2000 korona.
5. László Mihály és neje Szabó Zsófia 
hagyománya 1000 korona.

Jents Ferenc és neje, Macher Róza 
10 ezer koronás, Fischer Gyula fel
ügyelő ugyancsak 10 ezer, Mayer 
Nándor családja 2000 koronás alapít
ványt tettek. Az egyházközség alapít
ványainak végső összege : 266.113 
korona 47 fillér.

Született és kereszteltetett az 1911. 
évben 82 fiú, 76 leány, összesen 158. 
Konfirmáltatott 47 fiú, 42 leány, ösz- 
szesen 89. Eskettetett tiszta evang. 
pár 11, vegyes pár 34, összesen 45. 
Meghalt 58 fi és 57 nő, összesen 115.

Az úri szent vacsorával 1782-en 
éltek. — Ezek a kiszakított, rövidre 
fogott adatok is bizonyítják, hogy a 
győri gyülekezetben az Úr lelke mű

ködik emberek munkájában és hit
buzgó egyháztagok áldozatkészségé
ben !

„Székács emlékkönyv.“ A pozsonyi 
evang. theol. akadémia Székács Jó- 
zsef-köre Székács József születésének 
száz éves, a gyámintézet félszázados, 
s a theol. akad. harmicadik évfordu
lója emlékére egy rendkívül érde
kesnek és értékesnek Ígérkező emlék
könyvet ad ki. Kovács Sándor, theol. 
akad tanár, evang. egyházi irodalmunk 
jeles tollú munkása végzi a szerkesz
tés fárasztó munkáját. Az ő neve már 
magában véve is annak biztosítéka, 
hogy az uj könyv kilépve az emlék
könyvek szokásos alkalmi jellegéből, 
gazdagodása lesz egyházi irodalmunk
nak. A könyv széleskörű, változatos 
munkásságot ölel fel. Székács József 
életrajzával és működésével kezdő
dik, azután a történelmi, filozófiai, 
ezegetikai munkák egész sorozatán 
vezet végig. Értékét növeli az a kö
rülmény, hogy a theol. akadémia 
összes tanárainak és munkatársainak 
arcképét megtaláljuk majd benne. A 
könyv 36 ív terjedelemben jelenik 
meg. Bolti ára angolvászonkötésben 
12 korona lesz. A jelentkezők az 
Evang. Theol. Otthonban (Pozsony, 
Konvent-utca 13. sz. alatt) 10 korona 
kedvezményes áron rendelhetik meg. 
Gyűjtők 5 példány után tiszteletpél
dányt kapnak. Már előre felhívjuk 
olvasóközönségünk figyelmét erre a 
szép munkára!

A györujfalui evang. nöegylet ez
évben is, augusztus hó 18-án szép 
sikerű nyári táncmulatságot rendezett. 
A kedvező idő nagyszámú mulatni 
vágyó és jókedvű adakozó közön
séget hozott össze a világpostával 
és tekeversennyel egybekötött mulat
ságra, melynek érdekességét fokozta, 
színvonalát emelte a révfalui Hármas 
Asztal-Társaság Törekvés dalkörének 
közreműködése, melynek gazdag mű
sora : szép dalai, humoros jelenetei 
mindvégig változatossá tették a mu
latság lefolyását. A tiszta bevétel 
164 koronát jövedelmezett.

Tanítói jubileum. A mencséri (Vas 
m.) ev. gyülekezet folyó hó 11-én 
ünnepelte érdemekben megőszült 
tanítójának Brunner Jánosnak 50 éves 
tanítói jubileumát. Az említett tanító 
érdemeit megható beszédben vázolta
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Kirchknopf János lelkész és Graiziger 
Kornél a felsővasi esperesség I. ta
nítói kör elnöke. A hálás község 
250 K-nyi ajándékot nyújtott át ősz 
tanítójának.

Itthonról.

A király nyolcvankét esztendős.
Augusztus 18-án nemcsak a vasár
napot ünnepelte meg az ország, ha
nem minden magyar ember belefog
lalta imádságába a királyt is, a ki 
ekkor töltötte be nyolcvankettedik 
esztendejét. Kérjük a jó Istent: áldja 
meg a magyarok királyát s engedje 
meg, hogy népei boldogságára, alatt
valói közbizalmától övezve még sokáig 
uralkodhassék!

Földgáz Kisküküllömegyében. A kis- 
küküllőmegyei Báznán harmincnyolc 
méter mélységben nagymennyiségű 
földgáz tört elő s a mérések alapján 
a gázszolgáltató képesség naponként 
10.000 köbméternél nagyobb.

Uj százkoronások. A ősz folyamán 
uj százkoronás bankjegy kerül forga
lomba, a mely nagyobb lesz a mos
taninál. A jelenlegi százkoronás bank
jegyet két évvel ezelőtt hozták for
galomba nyolcszázharmincöt millió 
korona értékben. Az uj bankjegyet 
állítólag azért bocsátják ki, mivel a 
régit nagymértékben hamisították.

Az angoi király Bécsben. György 
angol király szeptember végén vagy 
október elején meglátogatja Ferenc 
József királyt Bécsben.

Leleplezett csodadoktor. Kis (Klein) 
Sándor keceli származású vándorke
reskedő a Kalocsa környékén levő 
tanyákon és falvakban éveken ke
resztül csodadoktor hírében állott. 
Növelte a hatást, hogy a csodadoktor 
süketnémának tette magát és a hozzá 
zarándokló betegekkel jelek utján és 
írásban érintkezett. Azt a mesét ter
jesztette magáról, hogy nyugalmazott 
katonaorvos, a ki párbajozott egy tá
bornokkal és a párbajban kapott vágás 
következtében vesztette el beszélőké
pességét és hallását. Mivel a betegeit 

í> csak csoportosan fogadta, ezek pedig 
az ő hókusz pókuszai közben elpa
naszolták egymásnak bajukat, kihall
gatta beszélgetésüket, azután kezelés 
közben csak ránézett a betegére és 
azonnal megmondotta, hogy mi fáj 
neki. A betegek persze nem tudtak 
hová lenni az ámulattól. Szappanból 
és kölni vízből készített orvossággal 
traktálta a betegeit. A csodadoktor 
üzelmeiről tudomást szerzett a ható
ság is, s egyszer csak elfogta. Jel
lemző kis hír ez, mert mutatja, hogy

a nép még most is mennyire hajlik 
a babonához. Nem keresi fel a ko
moly orvosi tudományt, hanem a 
kuruzsló hókusz-pókusztól vár csudát.

Halálos légycsipés. Füredy József 
debreceni hegedűművész egy légy- 
csipéstől vérmérgezést kapott s meg
halt.

Az ország1 dolgáról.

A miniszterelnök beszámolója.
Augusztus 15-én, óriási érdeklődés 
mellett tartotta Lukács miniszterelnök 
beszámolóját Nagyenyeden. Több 
mint 100 képviselő kisérte el. Beszé
dében éles kritikát mondott az ellen
zék parlamenti viselkedéséről. Elmond
ta, hogy a közel jövőben micsoda 
nagy munkákat akar a kormány le
tárgyalni. A kibontakozás alapját a 
választójogi törvényben keresi, mely 
szerinte mindenkit ki fog elégíteni. 
Néhány nappal később a miniszter- 
elnök kihallgatáson volt a királynál.

Juslh Gyula a helyzetről. Az ellen
zék vezére, Justh Gyula, most nyilat
kozott arról, hogy milyennek látja a 
politikai helyzetet. Szerinte az ellen
zék szeptemberben teljes erővel újra 
kezdi a harcot a kormány ellen. Ha 
még oly fontos törvényjavaslatot ter
jesztenek is be, nem hajlandók le
tárgyalni, mert mindennél fontosabb
nak tartják a választójogot. A kor
mány választójogi tervezetére pedig 
azt mondta Justh Gyula, hogy azt 
az ellenzék nem fogadhatja el. A mi 
jó a kormánynak, az nem lehet jó 
az ellenzéknek.

A nagyvilágból.

Földrengés Törökországban. Rette
netes földrengés volt Törökországban. 
Falvak, városok dőltek romba, tűz 
pusztított mindenfelé. Ezer ember a 
romok közt találta halálát, ötezer 
ember pedig súlyosan megsebesült.

Az olasz-török háború. Az olaszok 
és törökök múltkor Svájcban meg
kezdték a béketárgyalásokat. Most 
pedig Párisban ült össze egy bizott
ság, mely a békefeltételekről tárgyal. 
Hír szerint Törökország hajlandó 210 
millió líra kárpótlásért lemondani Tri- 
poliszról. »

A világ búzatermése. A világ idei 
búzatermését 995 millió métermázsára 
becsülik a tavalyi 970 és az 1910. 
992 millió métermázsával szemben. 
Ilyenformán tavalyhoz képest az idén 
25 millió métermázsával több termett 
volna.

Leégett város. Oroszországban az 
ősrégi Biok város porrá égett. Ezer- 
hétszáz ház pusztult el s tönkremen
tek a templomok, kórházak és köz
épületek is. Tízezer ember lett hajlék
talanná s jutott koldusbotra. A kár 
meghaladja a száz millió koronát.

Biztosítás a rossz termés ellen. 
Az orosz belügyminisztériumban egy 
tervezet fekszik a mezőgazdaság biz
tosításáról a rossz termés ellen. Az 
efajta biztosítás Oroszországban, ahol 
a rossz termés nem tartozik a ritka
ságok közé, valóságos életkérdés. 
Eredetileg 50 ezer rubel alaptőkével 
akarták kezdeni a vállalatot, de a 
kormány valószínűen egy millió rubel 
alaptőkét köt ki föltételül. Fontos 
pont a harc kérdése a rossz termés 
ellen. A társaság nem a kár meg
térítése által fogja a biztosítottat meg
óvni az anyagi romlástól, hanem egyes 
mezőgazdáknak nyújtandó kölcsön 
által javítani kívánja a gazdálkodás 
módját és ezáltal közvetve csökken- 
teni a rossz termés lehetőségét.

Toronyóra-készítő. 

S á n d o r  F e r e n c
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.
Költségvetés bérmentve.

S z a l ó k y  Z s i g m o n d  ?
szobrász és kőfaragó 

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthárom ságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktara. 
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületmunkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

W - ’ r  t V t  t » T  T t ™  tttV  t  ▼  n ü "  T » r  *V "“  S ' r  ’f r V  T r r  W
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LUTHER-TÁRSASÁG.
A Luther-társaság pénztárába 1912. 
július hó l-töl 1912. augusztus hó l-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1912-re: 

Budapesti ág. hitv. ev. magyar egyháztól (ket
tes tagdíj 16 K). Budapesti ág hitv. ev. német 
egyháztól, Jánossy Lajos Komárom, Zalai ev. 
egyházmegye, Moesz Béla Nyíregyháza, Insti- 
torisz Kálmán Arad, Szabó Lajos Aszód, 
Mesterházy Zsigmond Kapuvár, ifj. Oszwoldt 
Gusztáv Selmecbánya, Mogyorósy Gyula Bszt- 
lászló, Tiszavidéki ev. egyházmegye, Farnadi 
ev. leányegyház, Priboczi ev. egyház, Szakol- 
czai ev. egyház, Gaál Mihály Balassagyarmat, 
Haniffel Sándor Sárszentmiklós.

1910. évre: Váczi felső ev. tanítóegylet.
2 . Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koro

nával 1912-re: Huszágh János Somorja.
3. Kerületektől: Bányai ág. hitv. ev. egy

házkerülettől 1000  korona.
4. Előfizetés családi lapra : Staatné Kutny 

Vilma 3 80 korona.
5. Előfizetés koszorúra: Gerstenberger 

Emil Budapegt 2 korona.
összesen befolyt: 1153 korona 80 fillér.
Budapest, 1912. augusztus hó 1-én.

Bendl Henrik
társ. pénztárnok.

GABONAÄBAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, aug hó 29-én.
Búza 22 —, Rozs 18.70, Árpa 19 60, Zab 

19.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Házi kisasszonynak
ajánlkozik 20 éves, tanító árvája, ki 
varrást és minden házi munkát ért. 
Szíves megkeresések, fizetés meg
jelölésével szept. l-ig alábbi címre 

küldendők:
Wr e g y i k  Ar a n k a ,  Ujantalvölgy.

(Gömör m.)

Egy tanone
fűszerüzletbe felvétetik. 2—3 oszt. 

középiskola megkívántatik.
T r e m m e l  V i l m o s ,  Ruszt.

(Sopron m.)

K eresek
jó erkölcsű protestáns leányt, ki tud 
főzni és minden más házi munkát 
elvégez. Előnyben részesül ki németül 
beszél és varrni is tud. Jó fizetés mel
lett nagyon jó bánásmódban része
sül. Cím: Irmán Alfrédnó Eger. Bak

teri u. 9.

Számtalan 
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyáralr

----------Répezelak.-----------

Csak

„Képes Luther-naptár“-t
vásá ro l junk ,

mely 1913-ra legközelebb megjelenik s úgy
kiállítás, mint tartalom tekintetében még 

az idei I. évfolyamot is felülmúlja.

Nincsen kalendárium, mely az evangélikus 
családoknak jobban megfelelne a

„ K é p e t s  L u t h e r - n a p t á r “ - n á l .

Ára 60 fillér.

Kapható lesz minden gyülekezetben.

G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

A lapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a l o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

Nyomatott Welliach Béla viUamüzamű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
A .Luther Társaság“ hivatalos lapja.

Megjelenik novemhertöl le M rlQ  minden vasárnap, márciustól oktúherlo minden második vasárnap. 
Kiadja a dunántúli egyházker. evangéliumi egyesület. 

Szerkeszti KA P I  B É L A  ev. lelkész.
Klöflj.ptí1*! ára egész érre közretlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és m indennemű m eg

keresések a szerkesztőség címére Körmendre (Vas vármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden er&ng. lelkész és tanító is.

TARTALOM : Hamvas József: Tavasz a temetőben (vers). — Bezsenyi Jenő dr. egyházkerületi felügyelő székfoglaló beszéde. — A hű
séges tanú. — A generális letette kardját 1 — Mikor van vége az Istentiszteletnek? — Flórián Géza: Megnyugvás (vers). — Dr. KovaW 

estes Sándor: A világosság. — Harangárverés. — Ország-Világ. — Luther-Társaság.

T avasz a tem etőb en .
Kiderült a felhős égbolt,
Ragyog a nap, szinte lángol. 
Tele van az erdő dallal 
S a rét tarka a virágtól.

S a temető. Oda is hull 
A nap meleg fényessége.
Ott is fakaszt dalt, virágot 
A tavasznak ébredése,

Odalent a halál szunnyad, 
Idefönt új élet ébred.
Odalent kiégett lángok 
És idefönt új remények.

De én érzem a sugalmatj 
S tudom, hogy lehat a mélybe: 
Nemcsak dalnak, kis virágnak, 
Mindennek van ébredése.

Hamvas .József.

Berzsenyi Jenő dr. egyházkerületi 
felügyelő székfoglaló beszéde.
Főtisztelendő Egyházkerületi Köz

gyűlés I
Egy vallomást kell tennem: „Uram! 

nem fuvalkodott fel az én szívem,

szemeim sem láttak magasra és nem 
jártam erőmet túlhaladó csodadolgok 
után.“ (Zsolt. 131. 1.) Ezért állok 
itten kétség és aggódás között re
megve, hogyan jutottam ide és ho
gyan fogok megfelelhetni hanyatló 
korban, testben és lélekben napról- 
napra gyengülve egy kerületi felügyelő 
súlyos és felelősségterhes tisztének.

Érdemeim nincsenek. Én nem kez
deményeztem semmit, nem alkottam 
semmit. Ami közreműködésemmel 
létesült, az a bizottságok működésé
nek eredménye. Én egy szervezetnek 
csak jelentéktelen alkatrésze voltam. 
Használni vágytam egyházamnak, de 
nem csillogni. Egy széndarab, mely 
egy szegény csalad otthonát melegíti, 
vagy az, mely g villanygépben áramot 
fejlesztve, egy megbénult karnak 
visszaadja munkaképességét, több 
boldogságot áraszt, mint az a szén, 
mely mint gyémánt koronákban ra
gyog. Az én feladatom volt: hasz
nálni és nem csillogni.

Hogy jutottam hát ide ? midőn sem 
protekciót, sem felsőbb kegyet nem 
kerestem, sem népszerűség után nem 
jártam ?

Van egy világot alkotó és világot

fentartó törvény, mely uralkodik ki
vétel nélkül úgy a természeti, mint 
lelki világban, ott vonzódásnak, itt 
szeretetnek hívják.

Több évtizedre kiterjedő érintkezé
sem hitrokonaimmal hoztak létre egy 
lelki közösséget, melyből amint én 
nem tudtam magamat kivonni, úgy 
ők is egynek érezték velem magukat, 
felbuzdultunk magunk között egymás 
hite által s a szeretet forrasztott ben
nünket össze, az a szeretet, mely 
gyarlóságommal szemben mindeneket 
elfedez, mindeneket eltűr.

így idejutva mégis félelem fog el, 
ha elődeimre gondolok, mert én nem 
követhetem Véssey Sándor és Ihász 
Lajos nagy és nemeslelkű áldozat- 
készségét, nem emelkedhetem dr. Pró- 
nay Dezső magasztos eszmeköréig, 
azt az energiát sem tudom kifejteni, 
amellyel küzdöttek legelső védői és 
pátrónusai egyházkerületünknek, Vitt- 
nyédy István és János, az Ostffyak: 
Tamás, László, Miklós, majd első egy
házkerületi felügyelőnk, Mihály, a 
minket ostromló erőszak ellen.

De épen ha elődeim sorára tekin
tek, nyerem a biztatást is, mert felet
tem látom lebegni áldott emlékű nagy-
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bátyám szellemét és biztatva szólni: 
Ne fé lj! az Urnák Lelke van te raj
tad is, mivel hogy félkent tégedet. 
(Lukács IV. 18.) Mert senki el nem 
veszi e tisztséget, hanem kit Isten hiv 
el. (Zsid. V. 4.)

Elhív pedig akaratának végrehaj
tására.

Első ezek között az az égi szózat, 
melyet Ezekielhez intézett: Embernek 
fia! Őrállóul adtalak én téged Izrael 
házának. (Ezek. III. 17.)

Soha egyetlenegy vallásfelekezet
nek, egyetlenegy népnek, még Izrael 
népének sem volt annyira szüksége 
őrállókra, mint a protestantizmus
nak kezdettől fogva mai napig. Nem 
akarom most, midőn egyetértést, 
békét és szeretetet hirdetünk, a múlt 
századok vallási zivatarait felidézni, 
de hol volnánk, ha őrállóink nem let
tek volna a lelkészi karban és a vilá
giak között, kik megállották helyeiket 
a gályarabságig és kinoztatásig. Martir- 
vér termékenyítette meg a talajt, 
melybe a protestantizmus gyökér
szálai nyúltak, az edzette és acélozta 
az idegeket kitartásra és küzdelmekre, 
az élesztette a keblekben a hitnek 
lángját magasabb lobogásra. Ha akkor 
korlátlan vallásszabadság lett volna 
a hatalom védőszárnyai alatt, a türe
lem szó, mely annyi könnyet áztatott, 
vallási szótárunkban ismeretlen volna 
és a vak fanatizmus reánk nézve ár
talmatlan dolog, csak mint egyéni ra
jongás, mint egyéni betegség volna 
ismeretes. De nem így volt, ezért volt 
szükség őr állókra és szükség van még 
ma is. Az idők ugyan megváltoztak, 
a korszellem állott az emberiség szol
gálatába, ledöntötte a korlátokat em
ber és ember, felekezet és felekezet 
között és rávilágított fáklyájával a 
szabadság, egyenlőség és testvériség 
jelszavaira. Ekkor jött létre hazánk
ban is a vallási egyenlőségi és viszo
nossági törvény. De dacára az azóta 
elmúlt 64 évnek, az még teljes egé
szében mai napig sincsen végrehajtva, 
sőt gyakori támadásoknak vagyunk 
kitéve, melyek ellen hallanom kell az 
égi szózatot: Embernek fia! őrállóul 
adtalak én tégedet!

Egy második égi szózat, mely szinte 
az ókorban hangzott el és felém száll 
az idők távolából pedig ez : Én e mai 
napon népek felé rendellek téged, hogy 
gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs 
és plántálj. (Jerem. I. 10.)

Mig amaz égi szózat, kültámadások 
ellen résen létre és védelemre hív fel, 
addig ez azon körre vonatkozik, me
lyen belől autonómiánk értelmében, 
mi magunk rendelkezünk, magunk

intézzük dolgainkat, hogy mindenek 
ékesen és jó rendben legyenek.

Habár ez könnyebb feladatnak lát
szik, mégis érzem, hogy súlyosabb, 
mert folytonos munkát igényel. Be- 
láthatlan a munkatér, és óriási a hal
maz, melyet irtani kell, szinte kivihe
tetlennek tűnik fel a megoldás, s visz- 
szariadnom kellene a kezdetnél, de, 
gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj I dörg 
az égi szózat: Labor omnia Vincit.

Materialismus uralja a világot, 
aránylag kevés azoknak száma, kik 
azon felül emelkedni tudnak. A töme
get féltudósok vezetik, kik csak saját 
hasznukat tekintik a szabadság esz
ményi jelszava alatt a szabadosság 
féktelenségeire viszik, egyenlőség alatt 
vagyoni egyenlőséget értenek, meg
szűnik náluk a törvény tisztelete és 
mint burján és dudva terjed a vallási 
nihilizmus a hitetlenség és közöny. 
Ennek folyománya az erkölcsök meg
romlása, mely feldúlja a családok 
boldogságát és gyakran mardossa még 
a síron túl is a következő nemzedéket.

Ezek a főbb bajok, melyeket gyom
lálni, irtani, pusztítani és rombolni 
kell. De minő eszközökkel ?

A dunántúli ág. hitv. evang. egy
házkerület egyházlátogatási jegyző
könyv kérdőívének egyik pontja: 
„Van-e minden házban biblia ?“ Na
gyon fontos kérdés ez, mert a hol 
nincsen, igyekeznek azt beszerezni, 
és ha olvassák, megtalálták a leg
hatályosabb orvosszert, a legélesebb 
fegyvert a fenti bajok leküzdésére. 
Az angol és külföldi bibliai társaság 
végtelen hálára kötelezi az emberi
séget azáltal, hogy a bibliát elküldi 
a legsötétebb világrészekbe s azt min
denhol, a legszegényebb családok ré
szére is könnyen megszerezhetővé teszi, 
mert a biblia minden hitnek és tudás
nak forrása. Meríthet abból nemcsak a 
keresztyén, de bármely felekezet lel
kének üdvösségére. Ezzel kézben le
het csak a pusztító és romboló, de 
egyúttal az építő és plántáló útra 
indulni.

Azonban egy ember ereje, ha olyan 
hite volna is, mely hegyeket mozdít 
el helyéből, itt elenyésző csekély. 
Azért kérem én fel munkatársaimul 
az összes tanítói, iskolai- és theologiai 
akadémiai tanári kart, a lelkészeket, 
espereseket és világi felügyelőket, 
segítsenek pusztítani és rombolni és 
a romokra felépíteni Isten országának 
templomát, hol az igaz hit és valódi 
tudomány hirdettetik, mely előtt a 
vakhit és tudálékosság eloszlik, mint 
a napfény előtt a sötétség.

De még igy sem végezhetnénk si

keres munkát, ha karöltve nem jár
nék egyházi vezérünkkel, kinek val
lásos buzgósága, tántoríthatlan hit
hűsége, bölcsessége és munkában 
megedzett ereje vezette eddig is egy
házkerületünk ügyeit, ő neki esedezem 
tehát, ne vonja meg tőlem segítségét, 
mert csak igy remélhetem, hogy üdv 
és áldás származik egyházkerületünkre.

Főtisztelendő egyházkerületi köz
gyűlés! Eljutottam azon pontig, hon- 
nét új pályámra indulok és itt eszmé
nyileg én is leteszem azon követ, 
mely Mispa és Sén között helyeztetett 
el, amelyre Eben ha ézer van írva 
és hálatelt szívvel rebegem: Mind
eddig segítségül volt nekem az Isten.

További működésem irányát kellene 
ismertetnem, de nem adhatok más 
programmot, mint a minőnek alapján 
a gyülekezetek kitüntető bizalma ide 
helyezett.

Híve voltam a valláserkölcsi okta
tásnak az iskolákban, ily irányban 
akarok tovább is működni; híve vol
tam a rendnek a gyülekezetekben, ezt 
akarom továbbra is fentartani; híve 
voltam a békének más felekezetekkel, 
különösen református testvéreinkkel 
szemben, ezt fogom ápolni jövőre is; 
híve voltam mindig a gondolat- és 
lelkiismereti szabadság terjesztésének, 
az is maradok; híve voltam a jog 
és igazság lelkiismeretem szerint való 
nyilvánításának, így fogok eljárni jö
vőben is adminisztratív és peres ügyek
ben ; híve voltam a haladásnak a 
kultúra és tudomány terén, azt aka
rom előmozdítani ezután is ; híve vol
tam vallási téren mindazon törekvé
seknek, melyek egyházamat a töké
letesedés felé vezetik, erre igyekszem 
jövőben is.

Ezeknek megtartásához adj erőt 
nekem Istenem, segítőm, lelkemnek 
támogatója, tüntesd reám színednek 
világát és igazgasd lépésemet a Te 
ösvényeden, hogy ki ne lépjenek az 
én lábaim.

A h ű séges tanú.
Egy amerikai milliomos családi 

temetőjében a minap különös sírem
léket lepleztek le. A síremlék a millio
mos feleségének pihenőhelyére került. 
A gyászünnepen csupán a férj s az 
asszony rokonai és a legbizalmasabb 
barátai voltak jelen. A síremléket az 
egybegyűltek lepellel gondosan leta
karva találták, melyet mikor a férj 
lelebbentett, nagy meglepetés érte az 
egybegyűlteket. Díszes síremlék helyett 
ugyanis egyszerű kőtalapzaton közön
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séges, régi cserépkályhát láttak. A 
különös síremlék valóban megható 
történetét aztán a férj mondotta el.

ő  és felesége ezelőtt negyven esz
tendővel kerültek Amerikába mint 
nagyon szegény emberek. Newyork 
egy távoli külvárosában kis lakást 
béreltek. Az egyetlen szoba sarkába 
kis cserépkályhát állítottak be s ezen 
főzték meg a reggelit és az ebédet 
is. Mindennap ott ültek mellette ket- 
tecskén, különösen télen, reggel, dél
ben és este is. Ha a férj hazajött 
munkájából s bizalmasan elbeszélget
tek, minden dologról a kályha mellett 
tanácskoztak szemben ülve egymással 
a két kis támlásszékben. Később jobb 
helyzetbe jutottak, nagyobb lakást 
vettek ki, de oda is magukkal vitték 
a kis kályhát, a mely tanúja volt fia
tal házaséletük legszebb óráinak, min
den bajának, örömének. Az idő haladt, 
a férj meggazdagodott s pompás pa
lotát épített. Volt középponti fűtés is, 
de azért a hálószobába mégis oda 
állították az asszony kívánságára a 
régi kis fehér kályhát, a melytől nem 
tudtak megválni. Esténkint azután is 
mindig melléje telepedtek. A fényes 
környezetből kirívó kályha föltűnt sok 
látogatónak, de a háziak mindig azt 
mondták ilyenkor:

— A múlt emléke I
Nemrég az asszony nagy beteg lett. 

Oda vitette ágyát a kályha mellé s 
mikor érezte, hogy közeleg végórája, 
igy szólt az urához:

— Ettől az öreg kályhától még a 
síromban se szeretnék megválni. 
Emlékezz csak vissza negyven esz
tendőre, mindig velünk volt szegény
ségben, gazdagságban. Ha megszó
lalna, ez mindent el tudna mondani. 
Tedd oda a síromhoz s ha majd ki
jössz, megint csak mellette fogunk 
elbeszélgetni. . .

A férj megfogadta, hogy teljesíti 
utolsó akaratát. Beszéltek a módjáról 
is. Először azt tervezték, hogy el
égetik a halottat és az urnát teszik 
a kályha mellé, de az asszony ebbe 
nem egyezett bele. így a sirhoz ke
rült a régi kályha. Ott van azonban 
mellette a régi karosszék egyikének 
a mása is. Az öreg ember pedig 
naphosszat egyedül ül benne a kályha 
mellett s most is beszélget néha 
csöndesen a feleségével.

Milyen kedves és megható történet! 
Mutatja, hogy régi, megszokott bú
tordarabok milyen becsesek lesznek 
előttünk. De vájjon nem int-e arra 
is, hogy életünk ama örökké élő, 
hű tanújához híven ragaszkodjunk, 
ki velünk volt küzdelmünkben, kinek

szavaiból világosság és melegség 
áradt felénk. — Vigyük a mi Krisz
tusunkat magunkkal életünk boldog 
időszakába és akkor remélhetjük, 
hogy velünk marad a sír hideg, sötét 
éjszakájában.

A generális letette  kardját!
A múlt héten London egy nagy 

palotájának falára egy táblát függesz
tettek ki. Hirtelen óriási néptömeg 
futott össze s megilletődve olvasta 
ezeket a szavakat: „A generális le
tette Tcardj&t. Isten velünk van“ / . . .  
Szájról-szájra szállt a szomorú h ir: 
Booth generális, az üdv hadseregének 
megalapítója) és vezére meghalt! Las
sanként kék egyenruhás asszonyok, 
férfiak jöttek a palotába, ezek állnak 
őrséget a generális koporsójánál.

Booth generális működésében a régi 
próféták erejét látjuk megújulni. Egy 
nagy vágyódás töltötte be lelkét: a 
szegény, nyomorult népet elvezetni 
a Krisztushoz, elviselhető életet biz
tosítani neki a földön s megtisztítani 
lelkét a mennyei élet számára. Ez 
volt az életcél, melyet maga elé tűzött.

Kora ifjúságában papnak készült. 
A methodista felekezethez csatlakozott, 
mely nagy érzékenységgel meglátta 
az élet sötét oldalait s mindent el
követett, hogy az evangéliumnak az 
életben való érvényesítésével vi
lágosságot, melegséget vigyen az em
berek küzdelmébe. Igazi nagy szónok 
volt, ki nem azért beszélt, mert tudta, 
hogy szépen beszél, hanem mert 
érezte, hogy az Isten kötelességévé 
tette a beszédet. Londonnak, a nagy 
világvárosnak legsötétebb, legpiszko
sabb munkásnegyedeit kereste fel. 
Elment a földalatti csapszékek bortól 
és pálinkától gőzölgő, olajmécs füst
jétől kormos helyiségeibe. Felkereste a 
bűnt, az erkölcsi romlást és nem ir
tózott azoktól, kik emberi méltóságuk
ból kivetkőzve, a sárban fetrengtek. 
Elment közéjök és prédikált nekik. 
Kinevették, megdobálták, ő  újra 
kezdte és kitartott. Munkatársaivá tette 
a szegény, szerencsétlen embereket. 
Azokat az iszákosokat, gonosztévőket, 
kiknek ő mutatta meg az igazi em
beri életet, munkatársaivá tette. És 
mikor ezeket szétküldte mindenhova, 
ezeknek meggyőző példája százakkal, 
ezrekkel hagyatta ott a kínos emberi 
szenvedélyeket és bűnöket. A Krisztus 
evangélioma volt az a fegyver, mely- 
lyel meghódította és összetartotta 
követőit.

Híveinek száma folytonosan növe
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kedett. Katonai szervezetet adott 
egyesületének s a tagok mind kék 
uniformist öltöttek magukra. Lassan
ként túlterjeszkedtek Londonon, An
golországon. Elmentek az Egyesült 
Államokba, Kanadába, Austráliába, 
Svédországba, Norvégiába, Német
országba. Booth generális ott járt 
közöttük; prédikálta az evangéliumot, 
hirdette a megtérésnek, imádkozásnak, 
a Krisztusban való életnek szüksé
gességét.

De ezzel nem elégedett meg a ge
nerális. Ő nemcsak az embereket, 
hanem a társadalmat is meg akarta 
tisztítani. Azért olyan szervezetet adott 
egyesületének, hogy az munkát szer
zett tagjainak, menedékhelyet tartott 
fenn a szükölködőknek, ingyen ebé
deket osztott a szegényeknek. Szóval 
nemcsak prédikálta, hanem cselekedte 
is a Krisztus evangéliomát.

És mi volt munkájának eredmé
nye ? . . .  Mi csak a külső eredményt 
látjuk, s nem mondhatunk ítéletet a 
belső eredményről, melynek mérő
vesszője a léleknek Istenhez való 
visszatérése. De a külső eredmény 
hangos szóval hirdeti, hogy Booth 
generális nem dolgozott hiába. Az 
üdv hadserege sok országban meg
erősödött s híveinek száma milliós 
hadsereget alkot. Mikor elkezdte mun
káját, kigúnyolták, sokszor kidobták 
a csapszékből, most pedig, midőn 
meghalt, a hatalmas angol nép ural
kodója azt mondta, hogy nemzete 
nagy szervezőt, a szegény pedig jószivü, 
őszinte barátját veszítette el benne. 
A gyászhoz csatlakozott a német 
császár, a francia köztársaság elnöke, 
a világi, egyházi hatóságok fejei. 
Nemcsak az európai országokból, 
hanem Koreából, Jávából, Ausztráliá
ból, Islandból, Amerikából is százával 
érkeztek a részvétsürgönyök.

így élt és igy halt meg Booth 
generális, az üdv hadseregének meg
alapítója. Hogy mi marad meg alko
tásából, azt majd csak a jövő mutatja 
meg. De két nagy tanulságot már 
most kiolvashatunk nemes célért foly
tatott küzdelméből. Az első az, hogy 
csak a Krisztus evangélioma mozgat
hatja meg az emberek# szívét, csak 
ez az evangéliom tisztíthatja meg a 
bűnösöket, csak ez emelheti a szen
vedélyek rabjait az igazi emberi élet* 
magaslatára. A másik tanulság egy
szersmind egy komoly intés és azt 
mondja: a Krisztus evangéliomán 
felépült anyaszentegyház fordítsa min
den erejét arra, hogy az Isten aján
dékaképpen nyert örökség, az evan
géliom bemenetelt találjon az életbe.
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Az evangéliom legyen necsak hirdetett, 
hanem átélt igazsága az emberiségnek.

A generális letette kardját! . . .  De 
hisszük, hogy evangélikus egyházunk
nak lesznek lángoló lelkesedéssel, 
csüggedetlen akaraterővel küzdő vi
tézei, kik magában az egyházban 
egyesítik az életre ébresztett evan
gélikusok ezreit I Lesznek evangéliomi 
életű keresztyéneink, kik az üdvösség 
hadseregét anyaszentegy házunkban 
látják s ahoz élő hittel, istenfélő bi- 
zodalommal és parancsolatot tisztelő 
engedelmességgel ragaszkodnak!

Nem félünk! Az Isten velünk van!

Mikor van vége az Isten tisz
teletnek ?

Nemde különös kérdés ez ? Hát 
egyszerűen akkor, amikor a prédi
kátor áment mond és a gyülekezet 
ráénekli a bezáró éneket. így vála
szolnának e kérdésre legtöbben azok 
közül, akik vasámaponkint vagy na
ponként látogatják templomunkat. 
Pedig e kérdésre nem olyan egyszerű 
a felelet, mert azzal, hogy az isten
tiszteletet végig hallgatod, ott éne
kelsz és imádkozol, vagy elismerőleg 
azt mondod reá, hogy: ma igazán 
szép volt! — azzal az ügy még 
nincs elintézve. Ezzel, hogy a példa
szót használjam, csak A-t mondtál 
még, amihez, ha félúton megállani 
nem akarsz, B-t is kell mondanod. 
Mert amikor vége van a templomban 
a prédikációnak, a hívekre nézve 
csak akkor kezdődik igazán a .pré
dikáció, vagyis a templomban való 
hallgatásra a templomon kívül való 
cselekedetnek kell következnie. Ezért 
mondja Jakab apostol levelében 
(1 : 22): „Az igének megtartói le
gyetek és ne csak hallgatói, meg
csalván magatokat“; és tovább: „Tiszta 
és szeplő nélkül való istentisztelet 
az Isten és az Atya előtt ez : megláto
gatni az árvákat és özvegyeket az ő 
nyomorúságukban és szeplő nélkül 
megtartani magát e világtól“ (27).

Oh mennyi áldás származhatnék 
istentiszteleteinkről, bibliaóráinkról a 
világra, a szivekre s a házakra, ha 
minden hallgató ilyen gondolattal és 
szándékkal térne azokról haza: Amit 
tanultam, azt gyakorolni is akarom; 
amit vettem, azt szét is osztom ; arat
tam, vetni is akarok: amit hallottam, 
azt cselekedni is fogom! Egyszer 
egy nőtől azt kérdezték hozzátartozói, 
hogy mit mondtak neki azon a rövid 
„órán* ? Amire így felelt: „Ezen 
az egész „héten* látjátok majd azt.“ I
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Ez a nő azután nem vetette le ke- 
resztyénségét a vasárnapi ruhával és 
nem zárta be szekrényébe, hanem 
mindennapi-ruha gyanánt hordta 
magán mindenütt: a házban, a mezőn, 
a konyhán, az udvaron, házanépével 
és szomszédaival való érintkezéseiben, 
megértvén Üdvözítőnk szavát: „Úgy 
fényljék a ti világosságtok az em
berek előtt, hogy lássák a ti jó cse
lekedeteiteket.“ (Kér. Élet.)

Megnyugvás.
Van a kis madárnak édes, kicsi fészke. 
Az erdei vadnak is van menedéke. 
Jóságodért áldlak édes jó Istenem, 
Nekem is van, ahol lehajtom én fejem.

És ha a bú gyötör, ha szívem bán
kódik,

Ha lelkem, miként a tenger, úgy
hánykódik,

Ha ostorcsapással látogatsz meg en
gem,

Akkor sem csüggedek, édes jó Is
tenem.

Nem vagyok én akkor sem kétségbe
esve,

Mert szárnyra kél lelkem s megnyug
vást keresve 

Betér egy hajlékba, szülőhajlékomba, 
Hol két áldott öreg siet a karomba.

Áldott szeretettel csókolnak, ölelnek, 
Panaszos szavamra vigasszal felelnek, 
S bánatos könnyeim hogyha meg

áradnak,
Ölelő karjukban hamar felszáradnak.

Védd meg Istenem ez ölelő karokat! 
Küldd e két öregre a te áldásodat, 
Hogyha fáradt lelkem visszatér hoz

zájuk,
Boldogságot nyújtson az ő boldog

ságuk ! 
Flórián Géza.

A világosság.
Irta : Dr. Kovácsics Sándor téti járásorvos.

A világosság annyira természetes, 
szükséges feltétele az ember életé
nek, fejlődésének, egészségének, hogy 
a természetes, nappali világosság 
megszűntével mesterségesen pótoljuk 
mindaddig, míg az élettel járó anyag
szere termékek pihenésre, alvásra 
nem kényszerítenek. Világosság az 
élet barátja — mondja egy régi iró. 
Minél tökéletesebb valamely szerve
zet, minél fejlettebb, annál több vi-
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lágosságra van szüksége. A föld 
gyomrában, az örök sötétségben, csak 
a penész, a gomba tenyészik. A nö
vényeknek más az életük nappal, 
más éjjel. Nappal a világosság befo
lyása alatt szénsavat vesznek fel; 
ekkor termelik az illatos anyagot, a 
klorofilt — mely a levelek zöld szí
nét adja; a világosság megszűntével 
oxigént vesznek fel — ép úgy, mint 
az állati szervezet. Este a virágkely- 
hek becsukódnak, nappal kinyílnak, 
a nap felé fordulnak. Világosság nél
kül nem lenne a földnek színes taka
rója, nem lenne virág, nem teremne 
a föld; színtelen bágyadtság lenne 
mindaz, amit a föld termelni tudna. 
Amint a nap lenyugszik — kialszik 
az élet örök forrása — a természet 
elszenderül. Lepihennek még a vadak 
is; elhallgatnak az éneklő madarak; 
csak őrállónak hallunk itt-amott egy- 
egy hangot, zizergést, zümmögést. S 
amint a felkelő nap szétszórja újból 
világító sugarait, minden élő lény 
mozog, hangot a d : új élet, erő száll 
a földre. „A nap, az élet!“

A világosságnak mély hatása van 
az ember lelkére, testére. Borongós, 
ködös időben rossz a kedély, a han
gulat ; csökkent a munkakedv, a gon
dolkodó képesség. A múlandóság 
árnyéka vesz bennünket körül. Vilá
gosság befolyása alatt oszlik a bú, 
javul a hangulat, élénkül a szervezet 
működése. Ki ne ismerné meg az 
első pillanatra azt, aki a világosság
tól elzárva kénytelen napjait leélni ?

A börtönlakók, a bányászok, a 
sötét irodában dolgozók halványak, 
gyengültek; míg a természet világos
ságában dolgozók pirosszinűek, erő
sek ; duzzadó izmokkal, élénk kedély- 
lyel bírnak.

A nap fürdők, a Röntgen sugarak 
gyógyító hatásukat a világosság gyó
gyító erejének köszönhetik. Világos
ság hatása alatt mélyebben, többször 
lélegzünk; több oxigént vesz fel 
szervezetünk, alaposabban kiküszö
böli a bomlós termékeket. Az egész
ségesebb szövetnedv, vér nagyobb 
erőforrást képvisel, mint az, amelyi
ket a bomlási termékek is fogyasz
tanak.

Világosság ereje elpusztítja a be
tegséget okozó csírákat. A sötétség 
— piszkot jelent; a világosság — 
tisztaságot. Aki szereti a világosságot, 
az meglátja a piszkot s eltávolítja; 
annak a jelleme egyenes, becsületes, 
az a szabadság, a lelkiismeretesség 
híve.

A falusi lakószobák egészségtelen 
voltának egyik főoka a — kellő vi-
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lágosság hiánya. Kicsiny ablakok; 
ezek is le vannak függönyözve nyá
ron, mikor a világosság saisonja van. 
Keveset ér'a felvilágosítás. Fontosabb 
a bogarak kizárása, habár ezzel ki
zárja a betegség csirákat (tüdővész) 
elpusztító s egészséget jelentő vilá
gosságot is. Ahol nyáron függönyök 
elzárják a világosságot, ott télen — 

, beköszönt a betegség, a vérszegény
ség, görvélykór, tüdővész stb., mert 
a világosság az élet, az egészség 
barátja s aki nem tart vele, azon 
súlyos boszut áll a sötétség barátja, 
a betegség. Amelyik szobának nincs 
elegendő világossága, az egészségte
lennek tekintendő; azért tehát nagy, 
több ablakot — függöny nélkül — 
minden szobára!

Kísérletek igazolják, hogy a tüdő
vész, a tiphusz, a cholera stb. be
tegségek bacillusa, a világosság ha
tása alatt — rövidebb-hosszabb idő 
múlva — elpusztul. A falusi házak 
szobáiban valósággal bacillustelepek 
vannak. Földre köpnek, ragályos be
tegek fordulnak meg benne s bizony 
nem fertőtlenítenek utánuk. Elsikál
ják, hogy ne lássék, arra nem gon
dolnak, hogy azért a szobában marad 
és fertőzött lesz a levegő. Az ilyen 
levegő — a napsugár hatása folytán 

V — ha nem is lesz teljesen bacillus- 
mentessé, de elveszti ragályozó ké
pességét ; ha azonban kizárjuk a vi
lágosságot adó napsugarakat, akkor 
a fertőző csirák tovább szaporodnak, 
erősödnek s ezeknek belégzése azu
tán betegséget jelent; mivel nem érte 
őket világosság, nem vesztették el 
ragályozó természetüket, életerejüket, 
sőt olyan életerőre, méregtermelő ké
pességre tesznek szert, mellyel az em
beri szervezet megküzdeni ^ m  bír.

Azokba a lakásokba, ahonnét az 
emberi élet korán búcsút mond e 
földi világosságnak, — nyissunk nagy: 
magas, széles utat a világosságnak, 
hogy a fertőző csirákat elpusztítsa, az 
emberi szervezet ellenállóerejét növelje, 
életét meghosszabbítsa. A legtökélete
sebb virág az ember, ennek van szük
sége legtöbb napsugárra, világosságra.

Harangárverés.
Egy félreeső kis községben történt 

ez a szokatlan árverés.
Két új harangot szerzett a gyüle

kezet nem régen épült csinos temp
loma számára. Közelgett a harang
avatás ünnepe s a harangok megér
keztek a pár órányira eső vasútállo
másra, honnét szekéren kellett azokat 
a faluba szállítani.

Amint tudomásra jutott, hogy az 
értesítés a vasútról megjött, Nagy 
Péter uram sietett elsőnek a lelkészhez 
s önként ajánlkozott, hogy kész a 
harangokat szekerén meghozni. Még 
jól be sem tette az ajtót, mikor ha
sonló ajánlattal kocogtat be Kovács 
Márton uram, ez sem mondta el egé
szen mondókáját, midőn ott termett 
a harmadik, a negyedik egyháztag 
s negyed óra alatt megtelt a lelkész 
szobája emberekkel, kik egymással 
vetekedve, mind ajánlkoztak a haran
gok hazahozatalára.

A lelkész habozott és nem tudta, 
mi tévő legyen: kinek juttassa a jogot 
a harangok meghozatalára. A hivek 
között a nemes versengés már-már 
vitává vált e kényes kérdésben.

Gáspár Balázs azon erősködik, hogy 
neki egyéb dolga is van a városban 
s lovai már befogva állanak, egy alka
lommal hát a harangokat is meg
hozza. Bárdos István presbiter uram 
hivatkozik arra, hogy ő volt az első 
adakozó, mikor a harangokra gyűj
töttek, legyen hát övé a szerencse, 
hogy azokat meg is hozhassa. Tóth 
Ferenc meg azzal érvel, hogy ő ott 
lakik a templom tőszomszédságában, 
hadd illesse hát őt a harangok haza- 
szállítása. És így tovább. Mindegyik 
talált valami érvet az elsőségre.

De csak nem tudtak megegyezni. 
Pető Gábor látva a meddő vitatko
zást, azt az indítványt teszi: bízzák 
a sorsra, hogy ki menjen el a haran
gokért; írják fel a jelenlevők neveit 
egy-egy papirszeletre, tegyék azokat 
egy kalapba s akinek a nevét a lel
kész ur kihúzza, az menjen el a haran
gokért. Ez sem talált köztetszésre.

Felállott ekkor az ősz Bodor Dá
niel presbiter s általános figyelem kö
zepette komoly, érces hangján emígy 
szólott:

— Nem addig van a’ testvérek, ne 
vitatkozzunk, ne vesztegessük a szót 
hiába, hanem bocsássuk árverés alá 
a harangok meghozatalát és aki leg
többet fizet az egyház pénztárába, az 
hozza haza a harangokat.

Ezen ajánlat a jelenlevők tetszését 
annyira megnyerte, hogy nyomban 
meg is kezdődött az árverés.

Tíz koronán kezdték, azután min
dig feljebb Ígértek húsz, harminc, 
negyven, ötven koronát és így tovább 
kilencvenöt koronáig. Ezen felül nem 
akadt már árverező. Ezen összeget 
Bodor Dániel Ígérte be.

Hangzott az árverés:
— Kilencvenöt korona először 

másodszor. . .  harmadszor 1
így vette meg Bodor Dániel a ha

rangok meghozatalának jogát. És elő- 
vévén fakult bőrerszényét, abból egy 
száz koronás bankjegyet tett a kurá
tor kezébe azzal, hogy az egészet 
ott hagyja a visszajáró öt koronával 
együtt.

így történt meg a szokatlan harang
árverés s mikor a harangokkal haza
érkezett Bodor Dániel, éljen riadallal 
fogadta őt a falu népe.

így szállítják a buzgó evangélikus 
gyülekezetben a gyülekezet harangját!

O lvassátok a bibliát!
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajiéból’.
Szeptember 15. vasárnap, Luk. 13., 4—5 .

„ 16. hétfő, Ezsajás 57., 15.
„ 17. kedd, Jakab 1., 22.
, 18. szerda, Zsoltár 19., 15.
, 19. csütörtök, János Jel. 19. 9 .
,  20. péntek, I. Péter 2., 21.
,  21 szombat, Máthé 22., 37__3 8 .
„ 22. vasárnap, János 15., 5.
„ 23. hétfő, I Mózes 12., 2
, 24. kedd. Rom. 1. 12., 17.
„ 25. szerda, Zsolt. )9., 13.
„ 26. csütörtök, Zsolt. 40., 12.
„ 27. péntek, V. Mózes 23., 6.
, 28. szombat. Lukács. 10.. 20.

—♦—

Az egyház^köréböl.

A Luther Társaság gyűlése. A
Luther Társaság ez évi közgyűlését

október 5. és 6-án Lőcsén- tartja. A 
gyűléskor tartandó irodalmi estély 
részletes műsorát legközelebb kö- 

I zöljük.

Dunántúli egyházker. közgyűlés.
Augusztus utolsó napjaiban Győrött 
tartotta a dunántúli evang. egyház- 
kerület évi közgyűlését, melyen meleg
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ünneplések között iktatták hivatalába 
az új egyházker. felügyelőt, Dr. Ber
zsenyi Jenőt. A beiktató ünnepségre 
küldöttség hívta meg a felügyelőt, ki 
az egyházkerület színe előtt az esküt 
letette. Először Gyurátz Ferenc püs
pök üdvözölte magas szárnyalású 
beszédben Berzsenyi Jenőt, majd 
Hrabovszky István egyházmegyei fel
ügyelő adta át szép beszéddel a vi
lági elnöki széket. Azután Berzsenyi 
Jenő szólalt meg. Egyszerű, közvet
len hangon, a vallásos szív meleg 
érzéseitől áthatott beszédet mondott, 
melyet, hogy mások is megmelegit- 
hessék tüzénél szíveiket, egész terje
delmében lapunkba illesztettünk. A 
szép székfoglaló beszéd elhangzása 
után az üdvözlések következtek. 
Antal Gábor püspök a református 
egyház, Ruschek apátplébános a győri 
r. kath. püspök, Mohi Antal c. püs
pök a róm. kath. közönség nevében, 
Materny Lajos főesp. a tiszai evang. 
egyházker., Kund Sámuel esperes az 
esperesi és lelkészi kar, Bélák István 
egyházmegyei felügyelő a felügyelői 
kar, Bancsó Antal theol. akad. igaz
gató az intézetek, Sass István kér. 
tanítóegyes, elnök a tanítói kar, Ká
rolyi Endre gyámint. elnök a gyám
intézet nevében üdvözölték az új 
egykázker. felügyelőt. A világi ható
ság sem hiányzott. Vasvármegyét 
nagy küldöttség képviselte Békássy 
tőispánnal az élén. Ott voltak az 
üdvözlők sorában a többi vármegyék 
és városok képviselői is. És minden 
lélekből melegség és szeretet áradt 
az új felügyelő felé. A gyűlés további 
folyamán sok egyházi és iskolai ügyet 
elintézett az egyházkerület. Köszö
nettel elfogadták Kőszeg város nagy
lelkű ajánlatát, mellyel egy 100.000 
kor. értékű házat és telket bocsát a 
kőszegi felsőbbleányiskola rendelke
zésére. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
az intézetet Kőszegen hagyja s mi
helyt lehet, továbbfejleszti. Ugyan
ekkor tartotta az egyházker. gyámin
tézet gyűlését, melyet istentisztelet 
előzött meg. Pálmai Lajos győri lel
kész oltári imádsága után Payr Sán
dor theol. akad. tanár tartott szép 
egyházi beszédet. Az egyházkerület 
gyámintézeteinek gyűjtése 15.000 K 
volt, 1980 K-val több, mint tavaly. 
Ennek az összegnek egyharmadát, 
5000 kor.-t a vasi felső egyházmegye 
gyűjtötte. Milyen szép példája a kö
nyörülő szeretetnek, midőn egy 17 
gyülekezetből álló egyházmegye, 5000 
kor.-t gyűjt össze gyámintézeti cé
lokra. — A gyámintézeti közgyűlés 
tekintélyes összegű segélyeket utalt

ki szegény, adóssággal küzdő, épít
kező egyházaknak. — Az összes 
gyűlésezések- négy napig tartottak.

Magtár-alakulás. A nagybábonyi 
ev. gyülekezet igen szépen ünnepelte 
meg az aratási hálaadó ünnepet 
szeptember elsején. Nemcsak buzgó 
énekléssel és lélekből fakadó imával 
dicsőítették az aratás Urát, ki bőven 
megáldotta benne bizó gyermekeit; 
hanem tettel is bemutatták hálaáldo
zatukat. A jó aratás arra indította a 
híveket, hogy gyülekezeti magtárt 
alapítanak önkénytes adakozás útján. 
Különféle nemű gabonát adtak össze 
a hívek 15 mázsa súlyban. A szép, 
áldozatkész vállalkozás önmagát di
cséri !

Nöegyleti mulatság. A kemenes- 
magasi-i evang. nöegylet augusztus 
25-én az egyesület céljaira műked
velő-előadást rendezett, melynek mű
sora a következő volt: 1. Első csók. 
Előadta: Magassy Karolina. 2. Egy 
baleset. Előadták: Horváth Matild és 
Győrffy Béla. 3. Víg monológ. Tar
totta Berzsenyi Zsigmond. 4. Pókainé. 
Szavalta: Győrtfy Béla. 5. Virágfa- 
kadás. Vígjáték 1 felvonásban. Elő
adták: Kiss Kálmán, Kiss Lídia, Bá
lint Juliska, Czuh Pista, Bojtos László 
és Mestery Mariska. — A mulatság 
bevétele volt: 260 K 40 f. Kiadás: 
99 K 13 f., tiszta jövedelme 161 K 
27 fillér. — Hogy a mulatság min
denképpen fényesen sikerült, az a 
szereplőkön kívül kiváltképen Bojtos 
László segédlelkész, Győrffy Béla és 
ifj. Horváth Antal, Horváth István és 
Magassy Antal fáradhatatlan buzgal- 
mánák köszönhető.

Lelkészavatás. Lélekemelő ünnep
sége volt a várpalotai evang. gyüle
kezetnek egyik közelebbi vasárnapon. 
Ekkor avatta lelkészekké Gyurátz 
Ferenc püspök a soproni theol. akad. 
öt végzett lelkészjelöltjét. Az előtte 
való nap érkező püspököt Kerényi 
Andor veszprémi főszolgabíró a vár
megye és járás nevében üdvözölte. 
Várpalota diadalkapuja alatt Berky 
József főjegyző, majd a gyülekezet 
nevében Horváth Sándor lelkész üd
vözölte. Hosszú kocsisorban vonult 
be a püspök és kísérete. Az érkezett 
vendégek sorában ott láttuk Bancsó t 
Antal theol. akad. igazgatót, Payr 
Sándor, Stráner Vilmos, Pröhle Ká
roly theol. akad. tanárokat, Rátz Ottó 
törvsz. bírót, Bélák István egyház- 
megyei, Purgly Pál gyűl. felügyelőt, 
Purgly Lászlót, Balogh István espe
reshelyettest, számos lelkészt stb. — 
Az avatási szertartás zsúfolt tem
plomban ment végbe. Kiss János

«
szombathelyi lelkész oltári imádságot 
mondott, Horváth Sándor helybeli 
lelkész pedig az úrvacsorát osztotta 
ki a felavatandóknak. Majd Gyurátz 
Ferenc püspök lépett az oltár elé s 
szívet-lelket megragadó ékesszólással 
szólt a lelkészi hivatás komoly fel
adatairól. Beszéde végén a lelkész
jelöltek letették az esküt, majd a 
püspök megáldotta és megcsókolta 
őket. Istentisztelet után offertóriumot 
tartottak a kőszegi telsőbbleányis- 
kola javára, mely 100 kor.-t ered
ményezett, majd számos küldöttség 
tisztelgett Gyurátz Ferenc püspöknél. 
Nyolcvan terítékű társasebéd követ
kezett azután, melyet Purgly Pál 
gyűl. felügyelő adott. Az egész ün
nepség emelkedett hangulatban folyt 
le. Rendkívül jó benyomást keltett 
az, hogy a püspök bevonulásánál a 
róm. kath. harangok is szóltak s 
hogy az ünnepély minden részénél 
az összes egyházak képviselve voltak. 
A templomi ünnepségen részt vett 
Koller Sándor Veszprém vármegye 
alispánja s Ováry Ferenc országgyül. 
képviselő is.

A misszióegyesület gyűlése. Au
gusztus végén tartotta á magyarhoni 
evang. misszióegyesület évi közgyű
lését Poprádon. A gyűlés, melyen 
közel- s távolról nagy számban gyü
lekeztek össze az egyesület tagjai 
és az érdeklődök, — szépen sikerült 
misszióünnepéllyel vette kezdetét, 
melyen gyülekezeti ének után Pröhle 
Károly soproni theol. akad. tanár 
imádkozott, Scholtz Ödön ágfalvai 
lelkész, az egyesület elnöke meg
nyitóbeszédet. Müller Emil lipcsei 
hittérítő pedig előadást tartott. Köz
ben szebbnél-szebb vallásos ének- és 
zeneszáf^iemelte Istenhez a hallgató
ság szívét. A szép estélyt Kübecher 
Albert leibici lelkész, főesperes buzgó 
imádsága zárta be. Még aznap este 
Müller Emil hittérítő nagy előadást 
tartott a városi nagyteremben s a 
Lipcsei Misszió keletafrikai munkás
ságát ismertette. Vasárnap, a reggeli 
közös gyónás és urvacsoravétel után 
istentiszteletre gyülekeztek össze a 
hívek, melyen Pröhle Henrik pozsonyi 
alesperes tartott egyházi beszédet. 
Az ezt követő közgyűlést Steltzer 
Endre elnök nyitotta meg, majd 
Scholtz Ödön egyházi elnök jelentését 
tárgyalták le. Kimondották, hogy a 
misszióügy felkarolására lehívják az 
összes gyülekezeteket. Megiratja az 
egyesület az első magyar hittérítő, 
Böhm Sándor életrajzát. Örömmel 
vette tudomásul a közgyűlés, hogy 
az egyesület tagjainak száma 56-tal
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gyarapodott. Jelenleg 42 alapító, 231 
rendes és 170 pártoló tagja van, 
vagyis az összes tagok száma: 443. 
Az egyesület bevétele 5704 kor. 67 
fül. volt. Jövőre Trencsénben tartja 
az egyesület közgyűlését. A jó Isten 
áldását kérjük erre a szépen fejlődő 
misszióegyesületre!

A dunáninneni evangélikusok gyű
lése. A dunáninneni evang. egyház- 
kerület múlt héten tartotta közgyűlését 
Pozsonyban Dr. Baltik Frigyes püspök 
és Laszkáry Gyula egyházkerületi 
felügyelő elnöklete mellett. A sokféle 
jelentés, egyházi és iskolai ügy elin
tézése közt elhatározta a közgyűlés, 
hogy a reformáció négyszázados 
jubileumát lelkészi szeminárium fel
állításával ünnepli meg.

Lelkészválasztások. A felsőeőri 
(Vasm.) gyülekezet közlelkesedéssel 
meghívta üresedésben levő lelkészi 
állására Geístlinger Pál harkai rendes 
lelkészt.

A balti (Sopronmegye) egyházköz
ség, egyhangúlag, nagy lelkesedéssel 
választotta meg lelkészéül Lauff Gé
zát, a pesti német egyh. segédlelkészét.

Harangavatás. Szép ünnepség ke
retében avatta fel a nagyacsádi ev. 
leánygyülekezet újonnan szerzett 
harangjait A délelőtti istentiszteletet, 
melyet Mesterházy László pápai má
sodlelkész végzett, délután a gyüle
kezet ifjúságának szavalatokból és 
énekekből álló előadása követte, me
lyen viszont Baldauf Gusztáv püspöki 
titkár tartott a harangok történetéről 
élvezetes és tanulságos előadást.

Itthonról.

Az erdélyi árvíz. Erdélyt nagy 
veszélyt sújtotta az elmúlt hetekben. 
A hosszas esőzés miatt mindenfelé 
megáradtak a hegyi patakok, mindent 
magukkal sodorva rohantak a völgyek 
felé s a Maros és az Olt hömpölygő 
árja több helyen kicsapott a medréből. 
A vasúti töltéseket megszakgatta a 
pusztító áradás s a vonatközlekedés 
nem egy helyen teljesen megszűnt. 
Az Olt vashidját elvitte a viz s a 
partmenti falvakat oly váratlanul 
lepte meg a szürke ár, hogy a nép 
a házakban rekedt. A Maros egész 
völgye Alvincig, körülbelül hetven 
kilométer hosszúságban, viz alatt volt, 
ipartelepek, takarmány és vállalatok 
mentek tönkre s a szegény nép min
den reménységét, vagyonát elvesztette 
a piszkos hullámokban.

Emberi csontváz egy fiumei cápá
ban. Az Adria tengerben a halászok

egy hét méter hosszú cápát fogtak 
ki. Az óriás állat gyomrában emberi 
csontvázat találtak.

Bácskai lakodalom. Még mindig 
járja a magyar virtus. Sokat panasz
kodunk, de jól élünk, ha rá kerül a 
sor, nem sajnáljuk a lakomát sem 
maguktól, sem másoktól. Őrszállás, 
bácsmegyei községben a minapában 
nagy lakodalom volt. A lakzin 400 
vendég vett részt. Elfogyasztottak 
12 hordó sört, 35 hektoliter bort, 
180 pár kacsát, 270 pár csirkét, 
9 malacot, 2 üszőt, 1 borjut, 700 
tojást, 2 zsák finom lisztet, 42 tor
tát és 2 kocsi süteményt. A lako
dalom régi bácskai szokás szerint 
öt napig tartott.

Madarász apó. Augusztus huszon- 
hetedikén volt Madarász apó kilenc
venkilenc éves. Madarász apó a leg
öregebb országgyűlési képviselő, ki 
99 évéből nagy időt töltött a nép 
képviseletében a parlamentben. Mar 
1832-ben őt küldte választókerülete 
az országgyűlésre. Az ősz hajú, 
még mindig életerős aggastyán kép
viselőt sokan üdvözölték.

Az ország- dolgáról.

Harcok előtt. A nyári szünet véget 
ért, a képviselőház újra kezdi mun
káját és pedig — az előjelek legalább 
azt mutatják — folytatva a régi har
cokat. Az egyesült ellenzék meg
kezdte az egész országban a népgyü- 
lések tartását. A munkapárt is erősen 
mozgolódik és sorban tartja a beszá
molókat. Szeptember 17-én kezdődik 
újra a képviselőház gyűlése, addigra 
elválik, hogy harc lesz-e, vagy béke. 
Az bizonyos, hogy az ellenzék Tisza 
István házelnök és Lukács miniszter- 
elnök lemondását követeli. Azt mond
ják, enélkül nem lesz béke I

A nagyvilágból.

Pusztító orkán Japánországban.
Japánországban borzalmas orkán dü
höngött, a mely emberben, állatban 
és vagyonban óriás pusztítást vitt 
végbe. Az orkán több mint 10.000 
házat elsöpört és négyszáz ember 
életét vesztette. Mintegy ezer azok
nak a száma, a kik kisebb-nagyobb 
mértékben megsebesültek, a szarvas
marha-állomány pedig teljesen el
pusztult.

Vasúti katasztrófa Olaszországban.
Riola állomáson egy expresszvonat 
összeütközött egy tehervonattal. Há

2*1.

rom ember meghalt, tizenkettő meg
sebesült.

A franciaországi bányakatasztrófa.
Franciaországban Lensben óriási bá
nyakatasztrófa volt. Az áldozatok 
száma hatvan. A holttestek fölismer- 
hetetlenségig megszenesedtek. Ször
nyű jelenet volt, mikor felszínre 
emeltek egy törzset fej nélkül és 
nem lehetett felismerni, hogy kié. 
Közvetlenül aztán a fölvonógépből 
kikerült a fej is és egy öreg bánya
mester fölismerte benne a fiát. Az 
aggastyán két kézre fogta a véres 
fejet és sírva csókolta. Hiába kérlel
ték, nem adta ki a kezéből, üvege- 
sedő szemmel nézte. Dupont mér
nök 22 emberrel leszállt a közel ezer 
méter mély bányába, hogy a mun
kásokat megmentse, de ő is, társai 
is ott vesztek.

Gyalog a világ körül. Kilenc évvel 
ezelőtt egy milánói sportegyesület 
világkörüli gyaloglóversenyt rendezett, 
melyre Zampicelli Ettore dr. velencei 
turista, továbbá egy másik olasz, két 
francia, egy amerikai és egy spanyol 
ember jelentkezett. Ketten közülük a 
Szudán vad vidékén elhaltak, a töb
biek közül néhányan kórházba kerül
tek. Lassankint mindegyik fölhagyott 
a versennyel, csak Zampicelli folytatta 
útját, a ki minap Fiúméba érkezett 
s innen Innszbrukba, majd Milánóba 
ment. Eddig 68.250 kilométert tett 
meg.

LUTHER-TÁRSASÁG.
A Luther-társaság pénztárába 1912. 
augusztus hó l-töl 1912. szept. hó l-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Alapító tagoktól 1912. évre évi 10 ko

ronával : Molnár Viktor Budapest.
2 . Rendes tagoktól 1912. évre évi 8 koro

nával : Eperjesi ev. nőegylet, Algover Andor 
Bpest, Jármay Jenő, dr. Generzih Antal Bpest, 
Óbudai ág. hitv. evang. egyház, Kassai ág. 
hitv. ev. I. egyház, Simonides János Szécsény, 
Felsőszalatnai ág. hitv. ev. népiskola. — 1911. 
évre: Dömötör Lászlóné Szeremle.

3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koro
nával 1910—1914. évre: dr. Irmán Alfrédné 
Eger.

4. Házbér raktár után: 200 korona.
összesen befolyt: 287 korona.
Budapest, (IV. Deák-tér 4.) 1912. szeptem

ber hó 1. «*
Bendl Henrik 
társ. pénztárnok.

Keresek
egy jó erkölcsű protestáns leányt, 
ki főzne s a legény mellett könnyebb 
házimunkát is elvégezne. Mosásnál, 
vasalásnál segítenie kell. Bővebbet 

•levélben. Cím: dr. Irmán Alfrédné 
Eger, Baktai ut 9.
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G A U O J N A Á U A U .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, lgl2. év, szept hó 12-én.
Búza 21 60, Rozs 19.—, Árpa 19.60, Zab 

19.—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Egy tanone
fűszerüzletbe felvétetik. 2—3 oszt. 

középiskola megkívántatik.
T r e m m e l  V i l m o s ,  Ruszt.

(Sopron m.)
jUl j t a .  J .A 4 . JIA A . A A A . WlAA AA <h A A A  A A iU

1 Sza lóky Zs igmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

|  Homokkő-, márvány-, grá- 
|  nit-, syenit sírkőrak tara. 
I  Kataszteri földm éréshez  
I  szükséges köveket rak

táron tartok.
I  Épületmunkát és minden- 
I  nem ű javítást elfogadok.
^  - a t  A. A y j  A A A  J j á ^  A l t .  A t A

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Repczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
s a j t -  é s  v i í j f í v á r a U

----------Répezelak.-----------

Házi kisasszonynak
ajánlkozik 20 éves, tanító árvája, ki 
varrást és minden házi munkát ért. 
Szíves megkeresések, fizetés meg
jelölésével szept. 1-ig alábbi címre 

küldendők:
Wr e g y i k  Ar a n k a ,  Ujantalvöigy.

(Gömör m.)

Toronyóra -kész í tő .  
Sándor Ferenc

ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Yasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.
Költségvetés bérmentve.

G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m o t o r o k .

T u r b i n á k .  
M a i o m b e r e n d e z é s e k .  
T é g l a g y á r t ó  gépek .

C s a k

„Képes Luther-naptár“-t
vásá ro l j un k ,

mely 1913-ra legközelebb megjelenik s úgy
kiállítás, mint tartalom tekintetében még 

az idei I. évfolyamot is felülmúlja.

Nincsen kalendárium, mely az evangélikus 
családoknak jobban megfelelne a

„ K é p e s  L u t h e r - n a p t á r “ - n á l .

Ára 60 fillér.

Kapható lesz minden gyülekezetben.

Nyomatott WeÜigcb Béla villamtlsemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti K A PI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések a szerkesztőség oímére Körmendre (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

TARTALOM : Flórián Géza .* Őszi rózsa (vers). — Az aradi vértanuk napja. — Az okos góbé. — A japán császár temetése. — Petro- 
lies P ál:  Családi körben (vers). — Endreffy János: Pápua mondák. — Az új évfolyam küszöbén. — Ország-Világ. — Persely.

Őszi rózsa.
Asztalomon hervadozik 
Egy szép őszi rózsa.
Minden reggel szeretettel 
Gondoskodom róla.

Édes anyám áldott keze 
Tűzte a keblemre,
Amikor a búcsúzáskor 
Öleltem reszketve.

Áldd meg édes Istenem e 
Kedves, rózsás kezet.
Amely engem kiskoromtól 
Mindig féltve vezet.

Amely az én kis kacsóim 
Imádságra készen,
Minden reggel, minden este 
Összetette szépen.

Benned hinni, benned bízni 
Ő tanított engem.
Áldd meg az ő rózsás szívét 
Édes, jó Istenem!

Flórián Géza.

Az aradi vértanuk napja.
Köze'edik október hatodika, az 

aradi vértanuk napja. Szomorú ese
mények emléke, hősöket sirató gyász 
sötétsége ébred fel lelkűnkben. Ekkor 
vitték az aradi várban halotti mezőkre 
a magyar szabadság 13 hősét, a füg
getlenségi harcok vezéreit, a hős tá
bornokokat.

De ha ismerjük is ezeket az ese
ményeket, mégis kötelességünk az 
emlékezés megújítása. Mert szegény 
és veszendő nép az, mely vértanúi 
emlékezetét nem becsüli meg és el
pusztul az a nemzet, mely nem szen
tel ünnepet a történelem nagy ese
ményeinek. Azért jöjjetek magyarok, 
gyújtsuk meg az emlékezés tűzét, s 
míg könnybeboruló tekintettel fájdal
mas idők sötétségét fürkésszük: ta
nuljuk meg hősök példájából a hazát 
szeretni!

Emlékezzünk!
*

A szabadságharc leveretése után a 
nemzeti hadsereg 13 tábornokát is 
elfogták s az aradi várba zárták. Jót 
senkise remélt I Az osztrákok gyűlö
lete oly nagy volt, hogy elfojtott

minden emberséges érzést. Nem tud
ták megbocsátani, hogy ezek a vité
zek hazájuk szabadságáért küzdöttek. 
Azt meg éppen nagy bűnnek számí
tották, hogy osztrák seregüket — 
ahol előbb tisztek voltak — otthagyva, 
az osztrákok ellen fordultak.

Mindegyiket külön szobába zárták. 
Ők pedig férfias bátorsággal viselték 
sorsukat. Egy szomorú őszi napon 
kihirdették nekik az Ítéletet. Halálra 
szólt mindegyik. De ők ezt is nyu
godtan fogadták. Nem kért kegyelmet 
egyik sem. Mindegyik elkészült a ha
lálra. Lelkészek mentek be hozzájuk, 
azok vigasztalását hallgatták. Imád
koztak, majd leveleket írtak kedve
seiknek.

Damjanich gyönyörű imádságot írt 
s azt küldötte vigasztalásul nejének. 
Könny szökik szemünkbe, mikor ol
vassuk. íme, itt következik:

„Mindenség ura! Hozzád fohász
kodom ! Te erősítettél engem a nőm
től való elválás borzasztó óráiban, 
adj erőt továbbra is, hogy a kemény 
próbát: a becstelen, gyalázatos halált 
erősen és mint férfi állhassam ki. 
Hallgasd meg, óh Legfőbb, vágyteli 
kérésemet! Te vezettél, Atyám a
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csatákban és ütközetekben, — Te 
engedted, hogy azokat kiállhassam 
és a Te védelmező karod segített 
némely kétes küzdelemből sértetlenül 
kilábolni; — dícsértessék a Te neved 
mindörökké!

Oltalmazd meg Mindenható, az én 
különben is szerencsétlen hazámat a 
további veszedelemtől I Hajlítsad az 
uralkodó szívét kegyességre a hátra
maradó bajtársak iránt és vezéreld 
annak akaratát a népek javára! Adj 
erőt óh Atyám, az én szegény Emí
liámnak, hogy beválthassa nékem 
adott ‘ ígéretét: hogy sorsát hitének 
erejével fogja elviselni.

Áldd meg Aradot! Áldd meg a 
szegény, szerencsétlenségbe sülyedt 
Magyarországot 1 Te ismered, óh 
Uram, az én szívemet és egyetlen 
lépésem sem ismeretlen előtted: azok 
szerint ítélj fölöttem kegyesen s en
gedj a túlvilágon kegyes elfogadást 
találnom. Ámen.“

#
Az utolsó órák’ történetét így állí

totta össze egy történetíró.
Reggel félöt volt, mikor a tábor

nokok bevégezték utolsó dolgaikat 
és ájtatosan Istennek ajánlották ma
gukat. Ezután elköltötték utolsó reg
gelijüket, egy pohár kávét.

Az udvaron ezalatt kivonult az 
egész helyőrség; tompa dobpergés, 
zűrzavaros hangok hallatszottak, a 
segédtisztek kiadták a parancsokat. 
A főporkoláb kivezette börtöneikből 
Kiss Ernő, Schweidel, Dessewffy és 
Lázár tábornokokat.

A hősök könnyezve vettek búcsút 
egymástól.

A dobok megperdültek, s a négy 
tábornok elindult utolsó útjára. Ä 
szomorú menet a vár északkeleti 6. 
számú kapuja felé tartott, majd a 
legközelebbi sáncnál bekanyarodva, 
megállt.

A tábornokok oldalán lévő nyolc
nyolc katona vezényszóra hirtelen 
elvált a halálraítélt tábornokok mellől 
s a hősök térdre ereszkedtek és a 
lelkészekkel elvégezték utolsó imái
kat . . .  Ezután előlépett Zinner had
bíró, fölolvasta a halálos Ítéletet, 
melynek elhangzása után a vérta
nukról levették a láncokat és Schwei
del odalépett Bardócz minorita atyá
hoz és egy feszületet nyújtott át 
neki:

— Tisztelendő ur I íme, itt ezen 
feszület, melyet mindenkor, még a 
harcok zajában is, magamnál hor
doztam, kérem, adja át fiamnak I

Majd hirtelen egyet gondolt és

visszavette a lelkésztől a feszületet 
és így szólt:

— Kezeim között akarom tartani, 
úgy akarok meghalni s miután meg
haltam, ne irtózzék kezeimből ki
venni s fiamnak átadni 1

Kiss Ernő mélyen fölsóhajtott:
— Szegény hazám I Vége min

dennek I
E közben a vértanúk kezeit a por

koláb erősen hátra kötötte, s hirtelen 
fölhangzott a vezényszó, a lelkészek 
visszavonultak a csapatok mögé s a 
porkoláb tizenöt lépésnyire a zászló
aljtól, öt-öt lépés távolban egymástól 
fölállította a tábornokokat. A hősök 
féltérdre ereszkedtek. Egyik sem akarta 
bekötni szemeit, de a vezénylő-tiszt 
csak Kiss Ernőnek engedte meg, 
hogy szemébe nézhessen a halálnak.

Lázár összetett kezeit az ég felé 
emelve, sóhajtott:

— Istenem I nőm és három gyer
mekem I

Ekkor hirtelen kilép a sorból tizen
két katona, három-három alig pár 
lépésnyire megáll a tábornokok előtt, 
a parancsnok kardja int, a fegyverek 
eldördülnek és három hős holtan a 
földre borult. Kiss Ernő mozdulatlanul 
térdel, a golyó csak vállát fúrta át.

A tiszt parancsára odarohan egy 
gránátos, közvetlen közelről a hal
dokló fülébe süti fegyverét és a 
rettenthetetlen hős szétroncsolt fővel 
holtan arcra borul. . .

A katonaság újra sorakozott, s 
őrök hátrahagyásával eltávozott a 
várba.

A lelkészek letérdeltek a holtak 
mellé és könnyezve imádkoztak. . .  
Ima után Bardócz odalépett Schweidel- 
hez és megmerevedett kezéből kivette 
a véres feszületet. . .

Benn a várban ezalatt kilenc tá
bornok várta szomorú sorsát.

Hat órakor levezették őket is. A 
katonák közrefogták őket, Damja- 
nichot egy piszkos szekérre ültették, 
úgy vezették a szomorú menetet a 
kivégzés helyére.

A halálra ítélt hősök Damjanich 
kocsija körül sorakoztak. Gróf Lei- 
ningen meghatottan a lelkészekhez 
fordult:

— Nemsokára vége lesz, tiszte
lendő urak ! imádkozzunk, hisz mind
nyájan keresztyének, mindnyájan egy 
atyának gyermekei vagyunk...

Félhétkor előlépett Zinner hadbíró 
és fölolvasta a halálos ítéletet.

Ezután a főporkoláb odalépett Tichy 
őrnagy elé, és érces hangon három
szor egymás után kegyelmet kért az 
elitéltek számára.

Az őrnagy mindháromszor hidegen 
válaszolta:

— Istennél a kegyelem!
A kegyelemkérés után a főporkoláb

az elítéltekhez lépett.
Pöltenberg tábornok előtt megállt 

s katonásan tisztelegve, igy szólt:
— Kérem, kapitány úr ! 
(Mindegyik elitéltet az osztrák had

seregben viselt rangján szólította).
Ezután megszabadította a tábornok 

kezét a bilincsektől. Midőn a főpor
koláb megfogta Pöltenberg kezét, a 
tábornok egy percnyi halasztást kért, 
odalépett Damjanichhoz és kezet 
szorított vele.

Damjanich meghatottan megcsó
kolta a hőst és bánatosan mondá:

— Isten veled, barátom I 
Pöltenberg ezután odament többi

tábornoktársaihoz, megcsókolta őket 
és a lelkészeket, mit ezek könnyezve 
viszonozták.

Majd visszatért a bakóhoz aki ké
zen fogva, a bitó elé vezette. Jobbján 
a lelkész haladt és mindketten han
gosan imádkoztak.

Ekkor a bakó egyik szolgája föl
szólítja, hogy vegye le a nyakken
dőjét és gombolja ki mellényének 
felső gombjait.. .

Pöltenberg nyugodtan leoldozza 
nyakkendőjét, kigombolja mellényét, 
föllép a bitófa alatti emelvényre. . . .  
Fenséges nyugalom ömlik el egész 
lényén, meghatottan int utolsó búcsút 
társainak a bitófa alól, két pribék 
megköti lábait, a hóhér ráteszi nya
kára az ujjnyi vastag kötelet.. . .  
balkezével elfödi a hős arcát. ... egy 
perc. . . s a hősök eg> ik legneme- 
sebbike kileheli lelkét. . .

A hóhér odább lép s látható lesz 
a vértanú sápadt arca. . .  Rettenetes 
látvány I. . .  De a halálra szánt áldo
zatok egyikének sem rándul egyetlen 
arcizma sem..  . Hősök ők, kik nem 
félnek a haláltól 1

Másodszor Török tábornok előtt áll 
meg a bakó s katonásan tisztelegve, 
fölnyitja bilincseit... A hős is sorba 
elbúcsúzik társaitól, aztán oldalán a 
lelkésszel szilárd léptekkel megy a 
bitó alá. . . Ugyanazok a rettenetes
formaságok......... a bakó nyakára
illeszti a kötelet. . . .  s a vértanú 
megtér az igaz bíró elé. . . .

Lahner tábornok következik ezután. 
Fönséges nyugalommal megy ő is a 
bitó alá, ájtatosan im ádkozik.... s 
a hóhér rajt is elvégzi a szörnyű 
ítéletet.

Negyedszer Knézich tábornok bi
lincseit oldja föl a főporkoláb. A tá
bornok hangosan imádkozva megy
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a bitófa a lá .. .  A hóhér már nyakára 
teszi a hurkot. . . . .  ő még mindig 
imádkozik s imádság közben száll 
nemes lelke a Úr trónja elé. . .

Mikor Nagy-Sándor Józsefet vezeti 
a porkoláb, a lelkész hangosan felsír, 
de a hős szelíden mondja:

—  A könny itt hasztalan, tiszte
lendő úr, inkább imádkozzunk 1

A porkoláb hatodszor Leiningen 
grófnak oldja meg a bilincseit.

Nyakára illeszti a kötelet, de Leinin
gen odakiált még társaihoz:

— Isten veletek bajtársak! Nem
sokára egy más, igazabb bíró előtt 
fogunk állani, ki igazságosabban fog 
fölöttünk Ítélni! — S kilehelte nemes 
lelkét.

Sujánszky kath. lelkész nem tudta 
visszafojtani felindulását és sírni kez
dett. Damjanich szomorúan mondja:

— Mit sír tisztelendő barátom, hisz 
Kit kezében tart — s a feszületre 
mutatott, — az is az igazságért halt 
meg.

A porkoláb hetedik áldozatul Aidich 
tábornok bilincseit nyitja föl. A tábor
nok elbúcsúzva társaitól, Sujánszky 
kíséretében a hősök nyugalmával 
megy a bitó a lá ...  S a hóhér rajta 
is elvégzé a szörnyű ítéletet. . .

A magyar sereg bálványa, az el
lenség réme, Damjanich előtt állt meg 
most a porkoláb ! . . .  A hős odafordult 
a lelkészekhez s szelíden mondja:

— Azt hittem már, hogy én leszek 
az utolsó, ki a csatában mindig az 
első voltam !. ..

Ezután a könnyező lelkészek le
emelték a hőst a ronda parasztsze
kérről, aki valamennyit megcsókolta 
és. mankója segélyével néhány lépést 
tett előre, s aztán megállt.

A halhatatlan emlékű hős szenvedő 
kinézésű alakja e percben rendkívül 
hatást tett még az ott fölállított osz
trák katonaságra is. Több tiszt és 
közlegény szemében könny csillogott, 
a vezénylő őrnagy lovával hátrafor
dult, hogy megindulását el ne árulja.

Damjanich lassan a bitó alá megy. 
Megcsókolja az őt kísérő Sujánszky 
lelkész homlokát, majd a bitó alatti 
zsámolyra lép, odanyujtja nyakát a 
bakónak. A bakó nyakára ereszti a 
kötelet... „Szegény feleségem!“ só
hajtja a hős, majd hangosan fölkiált: 
— „Éljen a haza!“ — s a szabad
ságharc legnemesebb álakja kileheli 
lelkét.

Gróf Vécsey Károly maradt utol
sónak. A zokogó lelkészektől megha- 
tottan vesz búcsút a hős, szilárd lép
tekkel halad a bitó felé. Mielőtt azon
ban a zsámolyra lép, az előbb ki

szenvedett Damjanich tábornok bitója 
elé megy s lehajolva, megcsókolja a 
hős tábornok kezét. Azután ő is 
meghal.

Nyolc óra volt . . .
Fölhangzott németül a vezényszó :
Térdre! Imára!
S a katonák halkan imát rebegtek. 

Parancsszóra, de szívből. Hisz a ma
gasztos főn ség, mellyel a vértanuk 
a szörnyű halál szemébe néztek, 
lelke mélyéig meghatott minden szem
lélőt.

„Láttam már sok kivégzést — kiált 
föl emlékeiben egy osztrák szemtanú — 
de ilyen magasztos, hősies viselke
dést elképzelni sem tudtam volna. 
Sohasem feledhetném el, ha száz 
évig élnék is, ezt a csodás látványt! . . .  
Nem voltam az ő pártjukon, de sír
tam az egész napon, ^keservesen 
sírtam . . . "

Ezután hat gránátos hátrahagyásá
val,' a katonaság visszatért a várba 
s a lelkészek letérdeltek a bitófák 
előtt. . .  Imádkoztak. . .

Az őszi reggel komorságát lassan- 
kint fény váltotta föl. A nap előbujt 
felhői mögül s lebocsátá fényes su
garait a földre.. .  Mintha az örökké
valóság koszorúját vonta volna a 
vértanúk sápadt homloka köré. . .

*
Ez történt 1849. október 6 ikán. 

Tizenhárom hős tábornokkal kevesebb, 
tizenhárom magyar vértanúval több 
volt. Hazánkért, szabadságunkért hal
tak meg mindannyian. Ne felejtsük 
el őket soha, hanem ha eljön az ő 
gyászos emlékű napjuk, mondjuk el 
az imádságot: Istenünk 1 áldd meg 
azokat, kik a hazáért haltak meg!.. 
Istenünk! védelmezd meg mi Magyar- 
országunkat !

Az okos góbé.
Ez a kis eset lenn történt Erdély

ben, hol a furfangos okoskodásu góbé 
eredeti eszejárásáról ugyancsak sok 
rege kering.

Falut járt emberek ejulékeznek 
bizonyosan, ha egyszer látták életük
ben, minő töméntelen munka, egy 
három-négyöles kútnak a megásása.

A kutásó mester becsülettel meg
alkuszik a falusi gazdákkal a kút 
irányában. Aztán mikor az alku meg
van kötve s az áldomás is megva- 
gyon íva (íva és nem Írva), János bá, 
a kutásó mester hozzáfog a munká
hoz. Irtózatos nagy lyuk pedig az, a 
melyet ő' a kialkudott tizenöt pengő
kért mindenekelőtt az anyaíöldbe fúr.

Hogy a három-négy ölnyi mélysé
get szépen kirakhassa hűs homok
kővel a fenekétől föl a föld színéig, 
dolgozik biz őkelme nyolc-tiz napig 
reggeltől estéiig való kemény mun
kával. Ötször-hatszor olyan széles 
lyukat kell ásnia, a minő lesz majd 
a kút.

így dolgozott a mi kutásó mes
terünk is a maga kutján tiz álló 
napig. De a tizedik napra meg is volt 
a gödör. Körülötte egész hegy sárga 
agyag volt fölhányva a magas matra. 
Arravaló ez, hogy mikor a kirakással 
emelkedik fölfelé, rendre lehányja is
mét a teméntelen földet a kő mellé. 
És igy lesz az óriási fúrásból becsü
letes kút.

De mikor János bá éppen hogy 
készen volt az ásással már a gödör 
fenekét is kirakta szépen lapos kövek
kel, elkezdett mozogni a három öles 
mart. János bának csak éppen annyi 
ideje volt, hogy a kézügyben lévő 
lajtorján eszét vesztve fölkapaszkod
jék. Alig ért ki az Isten szabad leve
gőjére, megindult kereken a nagy 
ásomány s úgy beomlott minden, 
mintha soha ki se ásták volna.

János bá csak nézte nagy keser
vesen, hogy most már fucsba ment 
a tiznapi keserves dolga, verejtéke; 
kezdheti elől az egészet. Ugyan va
karta belé a fejét erősen. De a János 
bá feje székely fej volt. Ha a kovát 
ütik, abból szikra adódik elé; ha a 
székely fejét vakarja a gazdája, abból 
gondolat adódik elé.

János bá fogta magát, letette a 
kozsókját a beomlott kút mellé a 
partra: melléjük fektette a pipáját. 
És mikor ezek igy megvoltak, elbal
lagott jó messze a tett helyéről, ott 
bebújt egy szénakazalba és csöndesen 
elaludván, jóizü horkolásoknak adta 
magát.

A kúthoz valamiképpen elvetődött 
egy kis óra múlva egy vén asszony 
és az ott meglátván a beomlott ször
nyű nagy fúrást, a partján pedig a 
János bá árván szomorkodó sapkáját, 
ködmenit, főképpen pedig a pipáját, 
iszonyú sivalkodásbán tört ki. Csak
hamar kicsődült az egész falu apraja, 
nagyja s ásó, kapa, kosár, cseber a 
mennyi volt a faluban, azt mind ide
hozták. Lázas munkával hajigálták 
ki a földet a gödörből, minden perc

ében készen lévén arra, hogy egyszer 
csak kitakarják a János bá holt tete
mét. Estére kelve ki volt takarítva 
szépen az egész kút. Csak akkor 
hagyták abba a munkát, a mikor ki
szedték az utolsó cseber iszapot is a 
fenekéről.
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János bá ekkor, mintha mit sem 
tudna az egész dologról, nyugodtan 
eléballagott a szénaboglya tövéből. 
Mikor a falusiak meglátták az öreget, 
elkezdették ugyancsak traktálni titu
lusokkal, hogy úgy megdolgoztatta 
őket.

— Hát igy megizzasztott kend ben
nünket 1

János bá nyugodt pisolygással 
szedte le egy szilvafáról a rekvizitu- 
mait, a melyeket oda felakasztott vala
mely jótét lélek.

— Hát mondottam én valakinek, 
hogy kiássa a földet ? Nem mondot
tam én senkinek!

Ami úgy is volt.

A japán c sá szá r  tem etése.
Megírtuk annak idején, hogy a 

japánok hatalmas császára, Mucsuhitó 
meghalt. Temetését mégcsak most, 
halála után 6 héttel tartották. Érde
kes és megható gyásszal kísérte a 
nép sírjához a szeretett, hatalmas 
császárt, kinek oly sokat köszönhet.

A szertartás nagy része a palotá
ban ment végbe, ahol megjelentek 
az összes államok képviselői, a japán 
hercegek, államférfiak, udvari főembe
rek. A császár négyszeres koporsó
ban feküdt. A legfelső koporsó fehér 
fából készült.

Mikor a szertartásnak vége volt, 
megindult a menet a császári teme
tőbe, a zöld völgyek közé.

A menet élén a császári testőr ség 
haladt. Utánuk beláthatatlan virágos 
sereg következett.

Tizezer ember ugyanis hosszú fe
hér ruhában és fekete sapkában 
hosszú bambuszbot végére erősített 
virágot tartott a kezében. A virágo
kat azután a temetkezés helyén el
ültették.

Ezekután lovasrendőrök nyargaltak, 
majd hatalmas mozgó erdő követke
zett. Háromezer ember fiatal zöldelő 
fát tartott a kezében, úgy vonult a 
temetőbe. A fákat szintén a császár 
sírja körül plántálták el. A fák sötét 
zöldszinét a papirzászlók piros és fe
hér tömege váltotta föl. Minden 
zászlón szent fölírás és a császár 
lelkiüdvéért szóló ima volt.

Magas rudakra erősített címerek 
következtek ezután négyes sorokban. 
Minden címer egy előkelő japán csa
ládé és rajta a család ősi jelmondata 
volt olvasható.

Majd a hercegek hatalmas selyem
zászlói tűntek föl. A fehér és arany 
zászlók tizenkét szalagját tizenkét

apród vitte, nyomukban festői vi
seletűkben a nyilasok ezrei jöttek. 
Közben zenekarok lépkedtek, a zené
szek régi japán hangszereken ját
szottak.

Lebegő fehér taláros papok fehér 
fából készült szekrényt vittek, belse
jében díszes tarlókon a legpompásabb 
ételek, amelyet a japán vallás tanítá
sának megfelelően a sírnál ajánlottak 
föl az elhunyt császárnak. A szek
rény mögött magános gyászoló em
ber lépkedett szürke zarándokruhában, 
magas facipőben. Ezután a hercegek 
csoportja következett, majd utánuk 
haladt a nyikorgó kerekű ökrös-sze
kér, rajta fehér koporsóban a császár 
földi maradványaival.

A halottas-szekér mögött lóháton 
a fehértaláros papok, majd az ud
vari tisztviselők következtek, az ő 
soruk után az elhalt császár fehér 
lepellel letakart kedvelt lovait vezet
ték cifra ruhás apródok.

Most a nők következtek: a her
cegnők és az udvarhölgyek zárt ko
csikban. Sárga selyemruhájukat fe
kete gyászfátyol borította. A távo
labbi női rokonok vörös és fehér 
ruhát viseltek.

A nők kocsijai után a díszruhás 
udvari méltóságok, a külső államok 
képviselői és a császári háztartás 
tagjai következtek. A menetet néhány 
ezred katonaság zárta be. Mire a 
gyászmenet a temetőbe ért, ahová 
díszfogatán előre ment az uj császár, 
már a kíváncsiak nagy seregét ott 
találta. Mivel a szertartás sokáig tar
tott, minden jelenlévőnek kis ládiká- 
ban ételt adtak.

Amikor így minden előkészület 
megtörtént, a papok fölmentek az 
emelvényre, az oltár körül felálltak. 
Követték őket a facipős szürke za
rándokok, az uj császár és a csá
szárné, a hercegek, a nemesek és a 
külső államok képviselői.

Amikor így mindnyájan elhelyez
kedtek, megszólalt a fájdalmasan egy
hangú gyász-zene. A fehér-taláros, 
fejükön mitrát viselő papok félkörben 
álltak az £ltár körül. A főpap a ko- 
p'orsó elé állt, mélyen meghajolt és 
imádkozott. Majd az uj császár lé
pett elé s pergament tekercset bontva 
szét, felolvasta a nagy halott élet- 
történetét, magasztalta erényeit.

Ezzel a gyászszertartás itt befeje
ződött. A koporsót külön udvari vo
natra tették s elvitték Kiotóba, ahol 
a császári ház sírboltja van.

A hagyományos szokás szerint a 
koporsót rendkívül lassan eresztették 
le a kriptába. A koporsó tetejére el

helyezték a császár kardját, a facipőt 
és egy csomó aranypénzt. Végül el
földelték a koporsót, de a rögöket a 
legnagyobb óvatossággal úgy dobták a 
koporsóra, hogy ne adjanak hangot.

így temették el a japánok hatal
mas császárát I

Családi körben.
— Apák éneke. —

Dallam: „Az Úr énnekem őriző 
pásztorom . . .“

Hozzátok térek, kedves kis családom !
Az Urat vidám énekekkel áldom,
Hogy nékem adott, énnékem titeket,
Többé már nemcsak a remény hilegot:
Valóra vált a biztató boldogság:
Karjaim íme melegen átfogják !

Sóhajtva sokszor csak ezen eszmélek : 
Nálatok nélkül mi lenne az élet ?!
Fűtelen, fátlan, pusztaságos puszta,
Melyen a lábunk hiába is futna, —
Bolygja be bátor az egész világot:
Mégse találna igaz boldogságot.

Jertek ölembe, áldott, kicsi népem,
Adjatok hálát, velem együtt szépen,
Induljon imánk, emelkedve lassan 
Istenhez, aki hallja.a magasban:
Bízzuk csak oda, mit felel reája, —
Őt a mi ajkunk csak áldja, csak áldja I

Petrovics Pál.

Pápua mondák.
A pogány népek régi mondái sok 

érdekes dolgot rejtenek magukban. 
A gyermekkorát élő nép gondolat- 
világát látjuk bennük visszatükröződni. 
Gyerekes hitük, kezdetleges tudásuk 
mondákba öltözteti azokat a nagy 
kérdéseket, melyeket mindennap lát
nak, de megérteni nem tudnak. Né
hányat az alábbiakban bemutatunk.

I. A halál.
Hajdanában nem haltak meg az 

emberek, hanem megifjödtak. Ha a 
régi, barna bőrük csúnya és ráncos 
lett, egy bizonyos víz alá buktak s 
a fürdőben lefoszlott róluk Alatta 
fiatalos, új, fehér bőr képződött.

Élt egykoron egy vén öreganyó, 
névszerint Miminggung. Volt neki egy 
kis unokája, kit Ngaiangngaiang-nak 
hívtak. Mikor az öregasszony élet- 
képtelenné lett, elment abba a vízbe 
és megfürdött. Fürdés közben lement 
testéről régi bőre, szép fehér külsőt 
kapott; ekkor visszament falújába s 
fölment házába.*)

Alig pillantotta meg kis unokája, 
nagyon megijedt és hangosan sírni

*) Uj Guineában a pápuák cölöpökre épí
tik házukat s létrán mennek föl.



1912. szeptember 29. HARANGSZÓ. 277.

4
I

f

¥

kezdett. Az asszony sietett megnyug
tatni : „Ugyan miért sírsz? hisz én va
gyok a nagyanyó.“ Sírva válaszolt a 
gyerek: „Nem, nem ilyen az én nagy
anyám.“ Mikor aztán minden engesz- 
telés hiábavalónak bizonyult, megha
ragudott a nagyanya, visszament a 
vízhez s ismét fölvette régi bőrét.

Mikor megint visszatért unokájához, 
az vidám volt, hogy viszontláthatta 
öreganyját. Ez azonban rátámadt: 
„A sáskák levetik bőrüket; nektek 
embereknek azonban mostantól fogva 
meg kell halnotok /“ így szólt és meg
halt. Ettől fogva sorsa az emberek
nek a halál. Kezdetben azonban csak 
igen magas korban haltak meg. Mi
dőn később kezdetét vette a varázs
lás, egy ember sem érte el többé a 
rendes életkort; mindnyájan időnek 
előtte haltak meg a varázslás miatt.

2. A királygyík, a varázslás összerzöje.
Egyszer egy asszony kiment a fa

luból a vízhez, vizet meríteni. Evég- 
ből magával vitte kókuszdióhéjból 
készített palackját, hozzá egy csomó 
levéldugaszt. Mikor aztán telemerte, 
bedugaszolta a palackot, a többi du
gaszt meg elhajította. Azután haza
ment. Alig hogy eltávozott, előbujt rej- 
tekéből a királygyík s megnyaldosta 
az elhajított levéldugaszokat. Aztán 
gyorsan visszaosont rejtekébe. Az asz- 
szony eközben hazaért, berakta a víz
készletet a házba. Leült, hogy kipihenje 
magát, — de mihamar meghalt.

Másnap egy másik asszony ment 
oda vízért. Vele is ép az történt, mint 
az előzővel. Ő is eldobálta a fölös 
dugaszokat s mikor elment, előjött a 
királygyík s megnyaldosta azokat is.
Amint hazament,-------kis idő múlva
meghalt. Így járt a harmadik, a ne
gyedik asszony is, anélkül azonban, 
hogy az otthoniak a halál okát meg
tudták volna. Végül az emberek is 
elmentek az asszonyokkal s lesbe áll
tak. Most hát megtudták, hogy a ki- 
rálygyík a tettes, mert látták, amint 
megnyaldossa az elhajított dugaszo
kat. Világos volt tehát az emberek 
előtt, hogy a királygyík az asszonyok 
halálának ősszerzője.

Hazasiettek az emberek boszút li
hegve. Egy részük fölfegyverkezett 
dárdákkal, fakardokkal, más részük 
főtt krumplit tett ki a falú térségére. 
Mialatt a föltegyverkezett emberek 
elrejtőzködtek a körös-körül fekvő 
sűrű bokrokba, a többiek meghívták 
a királygyíkot és társait ebédre. El 
is jöttek mindannyian s falatozni 
kezdtek. Nem is sejtettek semmi ro- 
szat. Ekkor hirtelen előtört a fegy

veres had a bokrokból s lemészárol
ták a királygyíkot társaival együtt; 
azután rejtekhelyét kikutatták, óriási 
mennyiségű kincset találtak ott, amit 
aztán kiosztottak a fegyveresek között.

A következő éjtszaka a fegyveresek 
egyike álmot látott; álmában megje
lent neki a királygyík szelleme s el
árulta neki a varázslás titkát. Ez ki 
akarta próbálni fiatal gyereken vagy 
lánykán; a kísérlet sikerült, a meg
varázsolt gyerek meghalt. Erre meg
próbálta egy legényen: az is meg
halt. Asszonyon is sikerült. Erre meg
varázsolta összes ellenségeit: mind 
meghaltak. — Most aztán tömegesen 
tódultak a varázslóhoz az emberek, 
hoztak neki vadkanagyarat és kutya
fogat (ez a pápuák pénze; kunkori 
vadkanagyar a bankó, kutyafog az 
aprópénz), hogy varázsolja meg ezt 
vagy azt — és ő jó fizettségért va
rázsolt is. Mikor neszét vette ennek 
másik falujabéli ember, hozott neki 
sok értékes dolgot, hogy árulná el 
a varázslás titkát. Ez el is árulta — 
s így terjedt ez aztán falúról falura.

Egyre több és több lett a varázsló, 
kik azután oly buzgalommal végez
ték munkájukat, hogy az aggastyá
nokat mind kivarázsolták a világból. 
Innen az, hogy a régi világból nem 
látunk már senkit se.

3. A kénguru.
Egy embernek meghalt a felesége. 

Egy darabig gyászolta. Történt, hogy 
mikor egyszer vadászatra ment, föl
vert egy kéngurut s hálóban meg
fogta elevenen. Mikor látta az özvegy 
ember, hogy nőstény a kéngurú, gon
dolta magában, jó lesz elhalt asszonya 
helyébe feleségnek. Hazavitte hát a 
kéngurut s értékes kutyafogakkal éke
sített díszét fölcsatolta nyakára. Aztán 
krumplit tett elébe s azt a parancsot 
adta új feleségének: „Főzd meg, míg 
visszajövök.“ Az ember elment, de 
bíz a kéngui u-feleség ülve maradt s 
nem főzte meg a krumplit. Mikor az
tán a férj visszatért s látta, hogy fe
lesége nem fogadta meg szavát, meg
haragudott, leszidta lustaságáért s felé 
sújtott kőfejszéjével. Ez azonban ki
kerülte a csapást, kiosont a házból 
— s az erdőben eltűnt. Hogy fele
ségét elvesztette, ezt elvégre nem 
bánta volna az ember, de nyakán 
volt a drága kincs: a kutyafogakkal 
ékes nyakdísz s e veszteség arra 
sarkalta, hogy nagy vadászatot tart
son utána. Ez meg is történt, még 
pedig sikerrel; megfogta ujbil hálóban 
a kéngurut, leakasztotta nyakáról a 
nagy vagyont s agyonverte. — Mivel

így az embernek kénguru házassága 
balul ütött ki, innentől kezdve azt a 
szigorú határozatot hozták, hogy min
den férfinak ember felesége legyen. 
Ez a házasélet magyarázata.

Közli: Endreffy János.

Az új évfolyam küszöbén.
Lapunk második évfolyamának ez 

az utolsóelőtti száma. Október végén 
belelépünk a harmadik évfolyamba. 
Isten iránt hálával telt szívvel tesszük 
meg ezt a lépést, mert minden mun
kánkban és minden eredménnyel járó 
küzdelmünkben az ő kegyelmét látjuk.

Nagy köszönettel gondolunk a lel
kész és tanító urakra, kik igazán 
fáradságot nem ismervén gyűjtötték az 
előfizetőket és terjesztették lapunkat. 
A jó Isten áldja meg őket nemes 
munkájukért!

Szeretettel gondolunk előfizetőink 
nagy táborára. Becsületes népünkre, 
evangélikus véreinkre, mindazokra, 
kiknek ezt a lapot Írjuk.

Az új évfolyam küszöbén kérünk 
mindenkit: támogassák tovább is sze
retettel lapunkat. ígérjük, hogy min
dent elkövetünk, hogy olvasóink meg
találjanak lapunkban mindent. Megint 
közlünk építő irányú, meg tanulságot 
rejtő cikkeket, szép verseket, elbeszé
léseket, felújítjuk egyháztörténetünk 
nagy alakjait, hozunk gazdasági cik
keket, híreket mindenfelől. Szóval 
minden szépet, jót összegyűjtünk és 
odatesszük asztalodra, de még a lel
ked mélységébe is becsületes ma
gyar népem!

És mindezért csak azt kérjük, hogy 
régi olvasóink maradjanak hozzánk 
ezután is hívek! — Sőt arra is kér
jük őket: terjesszék lapunkat, szerez
zenek új előfizetőket, mindenki csak 
egyet, a jóbarátai, rokonai sorából és 
akkor még jobban megerősödik és 
még messzebb cseng a Harangszó!

Olvassátok a bibliát.
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Az egyház köréből.

Luther-Társasági gyűlés. Az októ
ber hó 5-ére tervezett Luther-Társa
sági ülést október 12-én tartják meg 
Lőcsén.

A gyűlés részletes sorrendje a kö
vetkező :

I. Október 12-én, szombat. 1. Dél
után 3 órakor az irodalmi szakbizott
ság ülése az egyházi tanácsteremben. 
2. D. u. V2Ö órakor az igazgatóta
nács ülése az egyházi tanácsterem
ben. 3. Lutherestély délután 6 óra
kor a templomban. 4. Ismerkedési 
estély este 8 órakor.

II. Október 13-án, vasárnap. 1. 
Délelőtt V210 órakor ünnepi isten- 
tisztelet a templomban. 2. Délelőtt 
11 órakor közgyűlés az egyházi 
tanácsteremben. Tárgysorozat: 1. El
nöki megnyitó. 2. Főtitkári jelentés 
és ennek kapcsán az igazgató tanács 
a jelentésben közzétett javaslatai. 3. 
Az 1911. évi számadások. 4. Az
1913. évi költségvetés 5. Esetleges 
indítványok. — 3. Délután 1 órakor 
közebéd.

III. Október 14-én, hétfőn. Kirán
dulás a Magas Tátrába. A Luther- 
Társaság ünnepélyén közreműködnek: 
Pater Kálmánné úrnő, Szentiványi 
Erike úrleány, Veres József főespe
res, L. T. alelnök, Meyer Endre theol. 
dékán, Piskothy Ferenc, Morascher 
Hugó orgonaművész. Hajdú Árpád 
urak. A lőcsei férfikar. A lőcsei 
vegyeskar.

Templomavatás. A szentgotthárdi 
missziói anyaegyházközségnek díszes 
templomát f. évi október hó 13-án 
avatja fel és adja át magasztos ren
deltetésének Qyurátz Ferenc püspök. 
A felavatási ünnepélyen, mint halljuk, 
részt vesz evangéliumi egyházunknak 
számos vezető tagja. A szép ünne
pélyre nagyban folynak az előkészü
letek. Az ünnepélyen való részvételét 
kilátásba helyezte Széli Kálmán v. b. 
t. t. volt miniszterelnök is.

Iskola-avatás. Szép és emlékeze
tes ünnepe volt egyik elmúlt vasár
napon a gyórói gyülekezetnek. Ekkor 
avatta fel és adta át rendeltetésének 
Farkas Mihály esperes azt a minden 
tekintetben korszerű, impozáns épüle
tet, melyet az alig száztagú egyház

község épített közel húszezer korona 
költséggel, nem kímélve emellett időt, 
fáradtságot, nem rettenve vissza a 
legnagyobb áldozatoktól sem. Meg
ható volt látni azt a kis törekvő se
reget, a mint feledve a múltak nagy 
küzdelmeit, fáradalmait, örömkönyek- 
kel szemükben adtak hálát a jóságos 
Istennek, aki mindeddig segítségül 
volt nékik 1

Épülő templom. A vadosfai hatal
mas románstilü templom építése kö
zeledik a befejezéshez a legközelebb 
megkezdődik az oltár, padok, haran
gok s az orgona elhelyezése. Az 
ajándékok még egyre érkeznek. így 
Német Lajos takács 10, özv. Plájer 
Mihályné szül. Szarka Zsófia és leánya 
10, Szabó Ferencné és gyermekei 10, 
Rácz Lajos 6, Szarka Juli 2 koronát 
adományozott, Németh Lajos kisfaludi 
esztergályos pedig két díszes persely
nyelet. készített 16 korona értékben. 
Elismerésre méltó egy akarattal hoz
zák meg a hívak az építkezés súlyos 
terhei mellett önkéntes áldozataikat s 
alig akad néhány gyülekezeti tag, ki 
nem siet tehetségéhez képest a szent 
ügy támogatására. A templom fel
avatási ünnepét november hó folya
mán tartják meg.

Nagysitke ünnepe. Örömünnepet ült 
szeptember 8-án a nagysitkei evang. 
leánygyülekezet. Ez a lélekszámra 
kicsiny, de nemes tettek cselekvésére 
áldozatkész nép régi, rosszkarban lévő 
iskoláját a mai kornak megfelelőleg 
újjáépíttette s azt minden szükséges 
tanszerrel felszerelte. Múlt vasárnap 
avatta fel Varga Gyula esperes az 
egybegyűlt helybeli éfe vidéki hívők 
részvételével. Ugyanazon alkalommal 
az ujjonnan alakult ev, olvasókör 
igen sikerült táncestélyt rendezett 
Rózsa István helybeli tanító vezeté
sével, ki az „Uránia“ vetítőképeivel 
tartott felolvasást a Balatonról s 
Budapestről. Az estély jő sikeréről 
tanúskodik az, hogy 246 kor. 40 fül. 
bevétele volt.

Itthonról.

Az aradi vértanuk csontjai. Öröm
hír érkezett Aradról. Éveken át tartó 
buzgó munkálkodásnak végre meg
van a kivánt eredménye. Az aradi

vár északi részén levő hatos kapunál 
megtalálták Lázár és Schweidel tá
bornokok csontjait. Az egyik holttest
ről kétségtelenül megállapították, hogy 
térdelő helyzetben került sírjába, te
hát úgy, mint a hogyan a táborno
kokat agyonlőtték. Hogy hova he
lyezik a két hős vértanú földi ma
radványát, arra nézve még nem tör
tént döntés.

Uj földgázforrás. Az állam által 
Kis-Küküllő vármegyében végzett fú
rások alkalmával Magyarsároson a 
régi égő forrásnál a sármásihoz ha
sonló erővel kitörő és hasonló meny- 
nyiségben földgázra bukkantak.

Elfüstölt milliók. És még mond 
ják, hogy nem boldog a magyar 1 
Van pénze bőven, legalább arra, ami 
nem okvetlen szükséges, mindig van. 
Egy kimutatás került kezünkbe, mely 
szerint 1912. január és február hó
napjában, tehát két hónap alatt 25 
millió 438 ezer 986 korona értékű 
dohányt és szivart adtak el Magyar- 
országban.

Az á lk a to n a . Mulatságos eset történt 
Debrecenben az ottani honvéd-kaszárnyában. 
A fegyvergyakorlatokra a vármegye községei
ből behívták a tartalékosokat, ezek között 
Kiss Miklós tetétleni gazdát. Tetétlen község
ben azonban két Kiss Miklós van s igy tör
tént, hogy a behívót tévedésből annak a Kiss 
Miklósnak kézbesítették, aki sohase volt ka
tona. Bevonulás előtt Kiss elment a névroko
nához s megkérte, engedje még neki, hogy 
helyette gyakorlatozhassák, mert még sohase 
volt rajta katonaruha s igen kiváncsi rá, hogy 
mennek a dolgok katonáéknál.

— Hát, ha olyan nagy a kedved, itt a ka- 
tonakönyvem, aztán vigyázz magadra — 
mondta neki az igazi Kiss Miklós.

A másik Kiss, a kire a személyleirás csak
nem ráillett, be is vonult s mindjárt a harma
dik napon kiküldték a nagyerdőn lévő puska
portoronyhoz őrségre. Kiss Miklós, aki eddig 
azt se tudta, mi az a puskaporos torony « 
még kevésbé tudta azt, hogy azért állíttották 
a posztra, hogy senkit égő szivarral vagy pi
pával a torony közelébe ne bocsásson, kénye
lembe helyezkedett s rágyújtott kurtaszárú pi
pájára Jókedvűen eregette a bodor füstöt az 
álkatona, amikor az ellenőrzést teljesítő főhad
nagy arra menet megpillantotta a pipázó s 
földön fekvő őrt. Nyomban leváltatta s Kisst 
elcsukták. Midőn a fogházból kiszabadult, a 
honvédségi áristomba küldték ki posztra. Az 
volt a kötelessége, hogy a sétáló rabokra vi
gyázzon. Kiss Miklós persze ezt se tudta s 
egyszerre csak lekapta a puskáját, odaintett 
egy rabot, a kinek átadta a fegyvert:

— Egy kis dolgom van, fogja kend ezt a pus
kát, amig visszajövök — mondta s elszaladt.

Kissnek megint pechje volt, mert az ellen
őrzésnél észrevették, hogy vétett a szabályok



ellen. Raportra vitték s kihallgatás közben, a 
midőn megmagyarázták neki, hogy nagy bün
tetést iog kapni, megvallotta, hogy soha éle
tében nem volt katona s nem tudja, hogy mi 
szabad, mi nem. Utána néztek a dolognak s 
ekkor kiderült, hogy -a megszeppent atyati 
igazat mondott. Az igazi Kiss ellen meg 
az álkatona ellen is megindították az eljárást.

Szóferdítés. Hogy mennyire elfer
díti, elcsavarja a nép az egyes sza
vakat, amiket nem ért, azt mindnyájan 
tapasztalhatjuk, akik a néppel érint
kezünk. A szavak ily elferdítését mu
tatja a következő eset i s :

A múlt évben lefolyt kolerás időben 
dr. M. J. megyei főorvos kiment a 
főszolgabíróval a . . .  megye egyik 
félreeső falujába s a községházához 
elhivatták a kisbirót, a falu halott
kémjét is, hogy neki némi utasítást 
adjanak a netáni kolerás betegekre 
nézve. Midőn a kispipáju gubás atyafi 
megjelent a községházán, kissé meg
hökkent a főorvos és a főszolgabíró 
láttára. S midőn az előbbi azt kér
dezte tőle: „maga-e a halottkém?“ 
ő tisztességtudással így válaszolt: 
„Igenis, kérem alássan, a „halottgém“ 
itt én vagyok!

„Hát a tetszhalottat miről ismerné 
föl?“ faggatá őt tovább a főorvos. 
„Hát a czethalottat onnét ismerem 
meg, hogy meghalt", hebegte az atyafi, 
az ott levő hivatalos küldöttek nagy 
mulatságára.

Az ország1 dolgáról.

Szomorú napok. Tulajdonképpen 
jobb volna, ha valahogyan ki tud
nánk törölni azt a két napot a ma
gyar történelemből, melyen újra ösz- 
szeült a képviselőház tanácskozni. 
Eddig büszkék voltunk arra, hogy a 
mi képviselőházunk komoly, emelke
dett politikai vitáknak a színhelye, 
nem sülyed le verekedések helyévé, 
mint sokszor a bécsi parlament. Most 
azután ebből a vigaszságból is kizök
kent az utolsó napok szomorú ese
ménye. Szeptember 17-én újra ösz- 
szejöttek a honatyák, de bizony me
gint nem tanácskoztak. Amint Tisza 
István házelnök megnyitotta a gyűlést, 
óriási lárma keletkezett. Az ellenzék 
sípolt, fütyült, kereplővel, katona
trombitával olyan óriási lármát csa
pott, hogy a házelnök egy sereg el
lenzéki képviselőt rendőrökkel kive
zettetett. Persze ez óriási izgalmak 
közt történt meg. Valóságos vereke
dés volt a képviselők és rendőrök 
közt. Ugyanez történt másnap is. 
Ekkor az eddigi botrányokhoz még 
Beöthy minisztert is ütlegelték. A 
gyűléseket október 20-áig elnapolták.

1912. szeptember 29.

A nagyvilágból.

Kirabolt expressvonat. Memfisz kö
zelében négy rabló megállította a 
newyorki expressvonatot, a vonat 
vezetőjét megkötözte és az utasokat 
kirabolta. A rablók egy millió két
százezer dollárt vittek magukkal.

Szerecsen-lázadás Kongóban. A 
Kongó-államban Kapanga vidékén a 
badsoko-szerecsenek föllázadtak és a 
postamestert s több más fehér hiva
talnokot meggyilkoltak. A fölkelők 
megtámadtak egy néger katonacsa
patot és az egész csapatot lemészá
rolták. Portugál területre is betörtek 
és a fehér emberek házait kirabol
ták. A kormány nagy expedíciót 
szervez ellenük.

Hercegből koldus. Aki nem törődik 
Istennel, törvénnyel, hanem vakon él 
és szenvedélyeinek szolgál, sohase 
tudhatja, hogyan és hol végzi életét, 
íme egy példa. Oroszországban az 
obuchovi kórházba beállított egy ha
lálosan beteg, hetven éves ember. Az 
aggastyán jóformán rongyokba bur
koltan állott a főorvos elé. A mikor 
azután az orvos hozzáfogott a meg
vizsgáláshoz, kiderült, hogy az aggas
tyán a rongyok alatt tábornoki uni
formist visel. Az öreg beteg ember 
állapota még a vizsgálat alatt hirtelen 
válságosra fordult s néhány óra múlva 
meg is halt. A ruhájában talált ok
mányokból megállapították, hogy a 
koldus Luzianka ciprusi herceg. Luzi- 
anka herceg a Bourbonok családjából 
származott. Utolsó napjait abból a 
nyugdíjból tengette, amelyet az orosz 
kormány adott neki. Úgy kezdte éle
tét mint herceg s rongyokban, mint 
koldus végezte be.

Emberpus2tító vihar Amerikában. 
Amerikában óriási vihar volt, a mely
nek harminchat áldozata van. Az 
anyagi kárt másfél millió dollárra 
becsülik.

Kényelmes raboskodás. Oregon 
amerikai állam (Eszakamerikai Egye
sült-Államok) egyik városában az ot
tani fogház igazgatója annyira bízik 
foglyainak becsületérzetében, hogy 
polgári ruhában és minden őrizet 
nélkül az intézeten kívül foglalkoz
tatja őket. Egyetlen biztonsági intéz
kedése csak az, hogy becsületszavát 
veszi minden fogolynak, hogy nem 
szökik meg. Ilyképp most 144 fogily 
nyolc kilométernyi körzetben az in
tézet falain kívül foglalatoskodik nap
pal, este pedig valamennyi visszatér 
a fogházba1. Az igazgató bizalmával 
eddig csak egyetlen fogoly élt vissza, 
aki most nappal is be van zárva.
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Egy expressvonat katasztrófája.
Angliában nagy vasúti szerencsétlen
ség történt. A liverpool—ehesten 
expressvonat lokomotivja kisiklott és 
nekiment egy hidoszlopnak. Hét kocsi 
kisiklott és kigyulladt. Az összes uta
sok megégtek. Összesen tizenöt utas 
vesztette életét.

A pestis. Hamburgba érkezett egy 
angol hajó, amelyen több pestises 
esetet állapítottak meg. A védelmi 
intézkedéseket megtették.

Ötvenezer ember pusztulása. Kínát 
az utóbbi időben nagyon sok csapás 
sújtja. Wöncsuban augusztusban ret
tenetes tájfun dühöngött, amelyet 
felhőszakadás kisért. Csingtien város 
és egy egész sereg kisebb-nagyobb 
város egyszerűen romhalmazzá lett. 
Csingtiang városa is erre a sorsra 
jutott; tízezer főnyi lakosságából nem 
menekült meg senki. Ugyanez a 
sorsa Konea falunak, ahol egy lélek 
sem élte tűi a pusztulást. Csekiang 
tartományból érkeztek ezek a szomorú 
hírek. A tájfun nyomán járó rettene
tes felhőszakadás néhány óra alatt 
elöntötte az egész tartományt, s 50 
ezer emberéletei söpört el.

A Harangszó perselye.

Rimakokovának eddigi gyűjtés 260 
K 82 f. Újabban adakozott: Kühár 
Ferenc Muraszombat 1 K, összesen 
261 K 82 f.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 511 28 
K. Újabban adakoztak: Bobai ág. hitv. 
ev. gyülekezet offertóriuma 4 K 14 fii,. 
Szalber Károly 50 fillér, összesen 
515 K 92 fii. — A jókedvű adakozót 
szereti az Isten!

GABONAÁBAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, szept. hó 26-án.
Búza 20 60, Rozs 18.60, Árpa 20—, Zab 

18.80. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

K eresek
egy jó erkölcsű protestáns leányt, 
ki főzne s a legény mellett könnyebb 
házimunkát is elvégezne. Mosásnál, 
vasalásnál segítenie kell. Bővebbet 
levélben. Cím: dr. Irmán Alfrédnó 

Eger, Baktai ut 9.

Jó c s a l á d b ó l  s z á r m a z ó
24’ éves, teljesen árva, evangélikus 
leány ajánlkozik magános urinőhöz 
házikisasszonynak. Nem annyira fize
tésre, mint inkább jó bánásmódra 
reflektál. — Cím a kiadóhivatalban.
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Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
s a j t -  é s  v n j g y á r u k

----------Répczelak.-----------

Toronyóra -kész í tő .
Sándor Ferenc

ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.
Költségvetés bérmentve.

Házi kisasszonynak
ajánlkozik 20 éves, tanító árvája, ki 
varrást és minden házi munkát ért. 
Szíves megkeresések, fizetés meg
jelölésével okt. 1-ig alábbi címre 

küldendők:
Wr e g y i k  Ar a n k a ,  Ujantalvölgy.

(Gömör m.)

Jó házból va ló  leány vagy 
özv. asszony,

aki a házi teendőkben segédkezik 
állandó otthont talál. Bővebb felvilá 
gosítást nyújt: Községi óvoda Szent 

gotthárd (Vasmegye).

E gy tanonc
fűszerüzletbe felvétetik. 2 — 3 oszt 

középiskola megkívántatik. 
T r e m m e l  V i l m o s ,  Rusztl

(Sopron m.)
-

I Sza l óky  Zsigmond I
i I

I
szobrász és kőfaragó

|  C E L L D Ö M Ö L K Ö N
J  Szentháromságtér.

|  Homokkő-, márvány-, grá- |
nit-, syenit sírkőraktara. 
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

Csak

„Képes Luther-naptár“-t
vá sá ro l junk ,

mely 1913-ra legközelebb megjelenik s úgy
kiállítás, mint tartalom tekintetében még 

az idei I. évfolyamot is felülmúlja.

Nincsen kalendárium, mely az evangélikus 
családoknak jobban megfelelne a

„ K é p e s  L u t h e r - n a p t á r “ - n á l .

Ára 60 fillér.

Kapható lesz minden gyülekezetben.

Alapíttatott 1818-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazunk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntő dóju
két a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Bepedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz
tatok meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes haranj-állványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

Nyomatott Wellisch Béla villám üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti KA P I  B É L A  ev. lelkész.
Előfizetést ára egész érre közvetlen küldéssel 2 korona ŐO fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok éB mindennemű meg- 

keresések a szerkesztőség címére Körmendre (Vaov&rmegyo) küldendők. Előfizetést elfogad m inden evnng. lelkész és tanító Is.

TARTALOM: Pohánka Margit: Én szeretem e csendes világot. . . (vers.) — Mészáros István: Háborít — Lampérth Géza : A falu 
atyja. — A keresztszülő hivatása. — Emlékezzünk régiekről. . . — Mit viszel Istennek? — Az olvasókhoz. — Ország-Világ. —

Luther-Társaság.

Én szeretem  e c sen d es  v ilá g o t. . .
Én szeretem e csendes világot 
Mely mindörökre részemül jutott.
Áhítattal tölti el valómat 
Az iránt, aki minket alkotott.
Legyen ! — mondád s elég volt egy szavad. 
Te egyedül való szent Akarat,
Hogy áldna téged időtlen időkig 
Végtelen sora az emberiségnek,
Ki teremtéd legkisebb atomját is 
E fenségteli, csodás mindenségnek.

Én szeretem e csendes világot,
Ahová nem jut egy hang se soha,
Melynek több a tüskés, a göröngyös 
Mint a pillangós, napfényes uta.
Hol a szemből titkon pereg a könny,
Mit előcsal sokszor rideg közöny . . .
És kifáradván a létküzdelemben 
Ha kelnek is szívünkben vágyódások 
Virányi után egy más, szebb ösvénynek 
Lehet: — valóra azok sohse válnak.

Mosolyogva járok e világban 
Nem siratva meg, ami elveszett. . .
Nékem nem. fáj, hogy a csend, némaság 
Földi társammá, kísérőmmé lett. .
Hisz egem derült, tisztán süt napom 
Mint illat — s szindús, rózsás hajnalon ;
Áldd meg Isten, ki nagy szeretetétől 
Széppé vált sorsom tán szomorú képe,
Az a szelíd fény, mely felhőket oszlat: — 
Az édesanyámnak meleg ölelése!

Én szeretlek eszmények világa 1 
Oltárt emeltem költészet neked,
Hogy most a csendnek misztikus honát

Édes-bűbájos zengés töltse meg. —
S színed elé járulván Istenem 
Halld mit kíván hiv gyermeki szivem :
Ha jő nagy napja a feltámadásnak 
S lelkünk tán egv más, új csillagra száll át 
Hadd járjam ott is én tovább az álmok, 
Hangnélküli dalok, küzdelmek világát!

Pohánka Margit.

Háború.
Irta: Mészáros István.

Izgalmas hírek érkeznek a Balkán
ról. A sokat emlegetett tűzfészek úgy 
látszik mégis kigyulad s hogy lángjai 
mekkora területet fognak rémesen be
világítani, nem lesz e a balkáni népek 
Törökország elleni összeesküvéséből 
egy világháború, azt e pillanatban ki 
tudná megmondani ? A nagyhatalmak 
látszólag mindent elkövetnek a hábo
rús veszedelem elfojtására. Jegyzéket 
visz a szikratávíró : mindhiába,j Bul
gária, Szerbia elrendelték a mozgó
sítást Törökország ellen s ugyanezt 
kilátásba helyezte Görögország és 
Montenegró. Az elgyengült, beteg 
Törökország, mely amúgy is harcban 
áll Olaszországgal, épen most belső 
bajokkal is küzd, de azért nagy re

ménnyel néz a háború elé, melyet 
ellenségeivel meg kell vívnia.

Ha seregszemlét akarunk tartani 
az egymással szemben álló ellenségek 
felett, feltűnik az, hogy az egyik ol
dalon áll a mohamedán Törökország, 
másik oldalon a keresztyén országok. 
Az egyik szerb államférfi szavai sze
rint is e harcban a keresztyénség 
és a mohamedánizmus mérkőznek 
meg. így fogta fel a dolgot a római 
pápa is már az olasz-török háború 
kitörésekor, midőn áldását küldötte 
a Tripolisz csatatereire induló olasz 
katonáknak.

Feltűnő a római pápa ezen áldás
küldése. Keresztes vitézekké avatja 
az olasz katonákat és felhívja őket: 
menjetek, üssétek, gyilkoljátok a törö
köt, mert nem keresztyén, hanem 
mohamedánus.

Ezzel a különös jelenséggel össz
hangban állnak a történelem régebbi 
bizonyságtételei. Sokszor állították a 
fegyvert, vért, halált az Isten szol
gálatába.

Evangéliomi keresztyén szempont
ból egészen másként kell megítélnünk 
az olasz és balkáni háborús esemé
nyeket. Mi Törökország belső zilált-
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ságát, betegségét igenis összekötte
tésbe hozzuk, igenis magyarázzuk 
azzal, hogy gyermekei nem keresz
tyének, hanem mohamedánusok. A 
népek és nemzetek története meggyőz 
arról, hogy államalkotó és államfen- 
tartó erő csak a kér. vallásban van. 
A keresztyén vallás, Jézus Krisztus 
vallása adja meg az egyes embernek 
azt a nagy belső erőt, amellyel mun- 
kálkodhatik úgy önmagának, valamint 
annak a társadalomnak, annak az or
szágnak érdekében, amelynek körében 
él. — Országok jóléte, boldogsága 
csak az egyének, a haza polgárainak 
jólététől, boldogságától függ. A bol
dogságot minden ember vallásából 
meríti. Egészen bizonyos tehát, hogy 
míg a keresztyén országok fejlettsége, 
műveltsége, a tudomány, művészet, 
ipar és kereskedelem terén való elő- 
haladottsága az ő keresztyénségük- 
nek következménye, addig Törökor
szág elmaradottsága, vagy mint mon
dani szokták, betegsége épen onnan 
van, hogy fiai nem keresztyének, 
hogy nem tudják kifejteni azt a 
belső, termékeny erőt, amit csak a 
keresztyénség, amit csak Jézus ad 
azoknak, akik ő benne hisznek és 
élnek.

De mindezt nem lehet felhozni okul 
arra, hogy a keresztyén népek irtó 
hadat kezdjenek Törökország ellen. 
Nem lehet a háborúra okul felhozni 
még azt sem, hogy a török kormány 
a keresztyén alattvalókra nyomást 
gyakorol. Nem I A keresztyénség szel
leme egészen mást parancsol! A ke
resztyén szellem, Jézus szava azt 
parancsolja: „Elmenvén tanítsatok
minden népeket 1 “ Jézus és a keresz
tyénség tehát harcot hirdet, de nem 
öldöklő fegyverrel, géppuskával, 
ágyukkal és bombával, hanem az 
Igével. A keresztyénség harca a még 
most is mohamedán Törökország 
ellen csak a misszió lehet! Ennek a 
harcnak pedig nem drednótokkal 
kell bevenni a Dardanellákat, hanem 
a Jézus Krisztus nevével I A keresz
tyénség szelleme tehát igenis harcot 
hirdet az ozmán birodalom ellen, de 
ennek a harcnak eredménye nem a 
beteg Törökország kiszorítása Euró
pából, azután megsemmisítése, hanem 
a beteg Törökország meggyógyítása, 
keresztyénné tétele.

Mennyivel szebb volna, ha Olasz
ország, meg a többi keresztyén ellenei 
Törökországnak a misszió szent har
cait vennék fel az ozmán birodalom 
ellen. Ebből a harcból azután ki kel
lene venni részét különösen Magyar- 
ország keresztyénségének, nemcsak

azért, mert olyan közel van hozzánk, 
mert szomszédunk a török föld, ha
nem azért is, mert a török velünk 
rokon nép. De a keresztyénség is 
missziókat küld a pápuák meg a hot
tentották földére, és nem ismeri fel 
nagy hivatását a mohamedánizmus
sal szemben itt a közvetlen közelben !

De nem is lehet azt várni, míg a 
művelt keresztyén nemzeteknek min
den gondját az képezi, hogy a ke- 
vésbbé művelt, elmaradott, gyenge 
népeket leigázzák. S nem lesz-e késő 
már a mohammedán misszió akkor, 
amikor a keresztyén név Mohamed 
híveit csak erőszakosságra, igaztalan- 
ságra emlékezteti ? Bizony a keresz
tyén államoknak az volna legszebb 
hivatásuk, hogy a világ elmaradott 
részeibe emberies gondolkozást, er- 
kölcsiséget és jólétet vigyenek. Csak
hogy hogyan tegyék ezt azok a ke
resztyén államok, melyek maguk is 
állig fegyverkeznek s irtó véres há
borúra minden pillanatban készen 
vannak ?1

Vajha siker koronázná azoknak az 
államféifiáknak fáradozását, kik a bal
káni tűzvész elfojtásán fáradoznak! 
Vajha megértenék az emberek, hogy 
a keresztyén vallás humanizmusával 
örök szégyen a háború!

A falu atyja.*)
— Elbeszélés. —

Irta: LAMPÉRTH GÉZA.

A kisbereki akácfás temetőben egy
szerű márvány-siremlék áll melynek 
egyik oldalán ez a felírás olvasható:

„A FALU ATYJÁNAK 
hálás em lékezetü l á llíto tták  a 

k is b e re k ie k .“
Mikor egyszer arra vitt az utam, 

szemembe tűnt ez a különös felírás.
— No, ilyent sem láttam még fa

lusi temetőben. Ennek bizonyosan 
valami érdekes története lesz, — 
gondoltam magamban és nyomban 
elhatároztam, hogy utána kérdezős
ködöm a dolognak.

Meghatott szívvel hallottam aztán 
a kisbereki öreg emberektől az egy
szerű márvány-emlék történetét és 
érdekesnek s érdemesnek Ítéltem arra, 
hogy feljegyezzem az utókor számára. 

*
Egy enyhe, szép tavaszi napon, 

mikor mély téli álmából ébredezett 
már a határ, vidáman daloltak a

*) Mutató az 1913-ik évi Luther-Naptár- 
ból.

madarak, melegen ragyogott alá az 
égről a bimbófakasztó napsugár, hir
telen nagy szomorúság árnyéka borúit 
Kisbérek községre. Megdöbbentő hir 
járt szájról-szájra a falúban. ..

A szomorú hirt először az iskolás 
gyerekek vitték szét a kis szalmatetős 
házakba, melyeken első pillanatra 
meglátszik, hogy egyszerű, de jóra- 
való szorgalmas és elégedett magyar 
emberek a lakói. Mindenik ház fala 
tiszta fehérre van meszelve, az abla
kok előtt kis virágos kertek — a 
legtöbb ablakban mosolygó muskátli 
virág — s az utca során végig szé
pen gondozott akácfák vannak.

A kapubálvány ott áll ugyan min
den ház előtt, de rácsos kapónál 
jobb, erősebb őrálló a becsületesség 
és az igazlelküség. Már pedig Kisbé
rekben becsületesek és igazlelküek 
az emberek. Egyik sem akarja a 
felebarátja kárát, romlását, sőt aki 
hol teheti, segítségére védelmére siet 
annak, aki bajba, szükségbe jutott. 
A legöregebb emberek sem emlékez
nek arra, hogy — a mi más helyen, 
sajnos, oly gyakran előfordul — va
lami gaztett, rablás, gyilkolás vagy 
gyújtogatás történt volna a faluban. 
A kisberekiek miatt ugyan bátran 
bezárhatnák a bíróságok és a börtö
nök ajtaját.

A falú közepén szép tágas térségen 
áll a sudártornyú templom, mindjárt 
mellette az iskola. Mindakettőt a 
maguk emberségéből építették és a 
maguk erejéből, buzgóságából tartják 
fenn a kisberekiek.

Az említett szép tavaszi napon is, 
mint rendesen, reggel nyolc órakor 
ebbe az iskolába sereglettek a kisbe
reki gyerekek, könyvekkel, irkákkal, 
palatáblákkal a hónuk alatt, hogy 
folytassák a tegnapi abbanhagyott 
tanulást. Hogy megint előbbre halad
janak egy lépéssel az ösmeretekben, 
melyekre manapság már a legegy
szerűbb embernek is szüksége van. 
Olyan a tudomány az ember lelkének, 
mint a fonnyadó virágnak a harmat, 
kiszáradt, eltikkadt mezőnek a langyos 
permeteg. Élet, termékenység, áldás 
fakad a nyomában.

Az iskola ajtajában a máskor min
dig oly vidám, nyájas Julcsa kisasz- 
szony most szomorúan, kisirt szem
mel, lehorgasztott fejjel fogadta a 
zajongó apró népet.

— Csitt, kis csibéim! — szólt 
hozzájuk bánatos hangon. — Men
jetek csak szépen haza, ma nem lesz 
iskola.

Na, lett erre nagy riadalom I
„Menjetek haza........  nem lesz
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iskola“ ........  Mintha a rabnak azt
mondanák: „Nyitva a börtönöd ajtaja, 
szabad vagy ! “ Ilyen formán hangzott 
először ez a pár szó a legtöbb kis 
diák fülébe. Különösen a keményebb 
fejű, játékos kedvű gyerekek örven
deztek nagyban. Milyen pompás lesz 
künn a nagyréten végigjátszani ezt 
a szép tavaszi napot! De, mi tagadás, 
bizony még a jobb tanulók is örültek 
a szabadságnak, nekik is jól esik 
egy kis pihenés.

Csakhogy nem sokáig tartott az 
örömük.

— Csöndesen legyetek — szólt a 
zajongókra Julcsa kisasszony — az 
édesatyám, a tanító uratok beteg... 
nagyon beteg. . . .  talán meg sem 
gyógyul többé. . . .

Mint imádság alatt a templomban, 
olyan csöndesség lett most egyszerre 
a gyermekek között. Már senki sem 
örült a szabadságnak, amit csak azért 
kaptak, mert az ő szeretett, jó tanító 
uruk b e teg .... Nagyon b e teg .... 
talán meg sem gyógyul. ..

Lecsüggesztett fejjel, szomorúan 
ballagtak hazafelé, hogy elmondják 
otthon szülőiknek a szomorú hirt.

Az öregek között sem volt senki, 
aki megilleíődött szívvel ne értesült 
volna a jó Kardos Gábor (igy hívták 
a tanítót) betegségéről. A derék fér
fiút az egész falu becsülte, szerette 
és Kardos Gábor méltó is volt erre 
a becsülésre, szeretetre.

*
Régen volt már, körülbelül negyven 

éve, mikor egyenesen a kollégiumból 
a faluba került tanítónak. Papja nem 
volt az egyháznak, mert Kisbérek 
csak filiája a szomszédos Nagybe
reknek s igy az isteni tiszteletet is 
Kardos Gábor végezte. Csekély fize
téséből, kivált mikor a jó Isten már 
szép családdal is megáldotta, bizony
bizony csak nehezen, szakadatlan 
munkája árán tudott megélni. De ő 
nem az az ember volt, aki vissza
riadt volna a munkától. Sőt kettőzött 

1 erővel dolgozott. Télen át tanított, 
nyáron pedig megfogta az eke szar
vát és nemcsak a belső, hanem a 
külső munkában is jó példával járt 
a falu népe előtt.

, De meg is látszott ám a keze 
nyoma mindenfelé!

Amellett, hogy a maga kis gazda
ságát példás rendben vezette, a gyer
mekekből tisztességtudó, szorgalmas, 
dolgos és vallásos embereket nevelt. 
Nemcsak a betűvetés tudományába 
vezette be kis tanítványait, hanem az 
okos gazdálkodás mesterségét is meg

ismertette velük. A templom körül 
elterülő nagy puszta térséget, ahol 
azelőtt csak bogáncskóró nőtt, gyö
nyörű faiskolává alakította át. Ott 
tanítgatta a gyermekeket arra, hogyan 
kell fát ültetni, nevelni, szemezni, 
ójtani. Aki hozzá fordult, mindenki
nek ingyen adott csemetéket, ojtvá- 
nyokat a faiskolából. Buzdította a 
gazdákat gyümölcstermesztésre. Rö
vid idő múlva örömmel látta, hogy 
a faluban mindenfelé szép gyümöl
csös-kertek keletkeztek, amelyek bő
ven jutalmazzák majd a rájuk fordí
tott fáradságot.

A községben Olvasó-kört is ala
pított, a hová a hosszú téli estéken 
összegyűjtötte az embereket, hogy 
ott hasznos beszélgetéssel, jó köny
vek és újságok olvasásával töltsék 
az időt. Ilyen módon a kisberekiek 
lassanként elszoktak a pénzt, időt és 
egészséget rabló kocsmázástól, ami 
már annyi falú népét veszedelembe 
és pusztulásba döntötte.

De a dolgos két kezén és áldott 
jó szivén kívül még egy olyan tulaj
donsága is volt a kisbereki tanítónak, 
amiért nem kevésbbé szerette és be
csülte őt a falú népe. Gyönyörű érces, 
erősen csengő hangja volt Kardos 
Gábornak. Már a főiskolában is neve
zetes volt a szép hangjáról. Mindig 
ő volt az ifjúsági énekkar vezetője.

Mikor vasárnaponként buzgó szív
vel rákezdte a zsoltárt, úgy zengett 
tőle a kisbereki templom, mintha a 
leghatalmasabb orgona búgott volna 
benne. De nincs is olyan szépen szóló 
orgona-szó a világon, mint a szép 
emberi hang, mert ez a szivből fakad, 
a buzgó, meleg, hivő szivből és a 
szivekhez szól . . .

Hej, sok-sok könnyet facsart ki a 
szemekből az a szívhez szóló meleg 
hang és sok-sok elkérgesedett lelkű, 
megtévelyedett, hitetlen embert hivott 
vissza a bűn ösvényéről a becsület 
útjára 1 Sokan, akik azelőtt feléje sem 
néztek a templomnak, most csak 
azért is szorgalmasan eljártak, hogy 
a tanító uruk szép szavát hallhassák. 
Nincs is szebb dolog a szép ének
szónál. Hát még, ha az a mi édes 
magyar nyelvünkön zeng, amelynél 
zengzetesebb nyelv kerek e földön 
nincsen. Belopózik a szivünkbe, meg
remegteti minden húrját . . . fölemeli 
a jó Istenhez. Aki az éneket szereti, 
sohasem lehet az tossz ember.

Hire is ment hamarosan a kisbereki 
tanítónak s gyönyörű hangjának mesz- 
sze vidékre.

Hívták is mindenfelé, sokkal na
gyobb fizetésre, de ő nem fogadta el

a meghívást. Ott maradt hűségesen 
az ő szerény kis eklézsiájában Kis
bérekben. „Engem az én Uram ide 
rendelt ifjúkoromban — szokta mon
dogatni — már el sem is megyek 
innen, ameddig Ő el nem hív . . . “

És az Ur megáldotta az ő hűséges 
szolgájának munkáját. Kis gazdasága 
egyre növekedett, gyarapodott. Nagy 
része volt ebben derék jó feleségének 
is, aki valóságos jobb keze volt Kar
dos Gábornak. Most már nem kellett 
a csekély tanítói fizetésből nyomo- 
rogniok. Maguknak is volt egy kis 
földjük, szőlőjük, amelynek jövedel
méből szépen megélt a kis család. 
Két kis leányuk, Mariska és Juliska 
is felserdült és boldogságuk ege mind
jobban kiderült.

De haj, úgy van az már, hogy a 
derűre rendesen el szokott következni 
a ború . . .

Kardos Gáborékat sem kímélte meg 
a sors kegyetlen vasvesszője, lecsa
pott rájuk zordul, hirtelen. Mint pusz
tító zivatar jöttén a nyári ég, úgy 
elborúlt egyszerre az ő boldogságuk 
is. Egy szomorú napon bekopogtatott 
a halál a kisbereki csendes tanítólak 
ajtaján és letörte, elrabolta a ház 
egyik viruló rózsáját, Mariskát . . . 
„Az Ur adta, az Ur el is vette -— ál
dott legyen az ő szent neve“ — vi
gasztalta az írás szavaival az erőshitű 
apa zokogó kedveseit, de a szegény 
édesanyát annyira megtörte szeretett 
leányának halála, hogy rövid idő 
múlva ő is elköltözött utána a kis
bereki akácfás temetőbe . . .

Most már csak ketten maradtak.
Juliska, mintha csak megboldogúlt 

édesanyja és nénje lelkét is örökölte 
volna, ezután háromszoros szeretettel 
és gyengédséggel csüggött szegény 
öreg édesatyján, akit szintén nagyon 
megtört a kettős veszteség. Hiába 
igyekezett eltitkolni fájdalmát, Juliska 
belé látott a leikébe, olvasott a gon
dolatában.

Ha gyengélkedett — és ez mind 
gyakrabban fordult elő — nem eresz
tette az iskolába, hanem ő maga 
ment be helyette tanítani.

A mogyorófa pálcának persze, az 
ő kezében sohasem akadt dolga. 
Szeretettel, gyengédséggel regulázta 
a rakoncátlankodókat. Szerették is a 
gyerekek a jó „Julcsa kisassszonyt*, 
tűzbe, vízbe mentek volna érte és 
úgy hallgattak a szavára, mint a 
parancsolatra.

Az iskolán kívül is átvette édes
atyja tisztét és mindenütt áldás fakadt 
a k«*:e nyomában.

Jól ösmerte a falu apraját-öregjét,
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tudta minden örömüket, bánatukat. 
Nem csuda, hiszen Kardos Gábor 
volt a tanító mestere. Ha valahol 
beteg volt a háznál, rögtön ott ter
mett egy kis meleg étellel, házi or
vossággal, vigasztaló szóval. „Sza
kasztott olyan a lelkem, mint az 
édesapja“ — mondogatták az embe
rek és ennél nagyobb dicséretet nem 
mondhattak volna rája.

Csuda-e hát, ha olyan nagy szo
morúság borúit a kisberekiek szívére, 
mikor ezt az ő jóságos kis tündérü
ket könnyezni látták s mikor azt a 
lesújtó hírt hallották az ajkáról, hogy 
az édes apja, a tanító úr nagyon 
beteg, talán meg sem gyógyúl többé...

Először nem akarták hinni a szo
morú hírt. Hiszen még tegnap is lát
ták a tanító urat, hallották jóságos, 
buzdító, tanácsadó szavát.

De nemsokára megszólalt a kis- 
bereki harangok ércnyelve és bús
bánatos zengéssel adta hírül minden
kinek, hogy a tanítói lakra harmad- 
izben is leszállott a halál angyala. . .

A jó Isten kegyelmes volt az ő jó 
és hív szolgájához. Nem hagyta so
káig szenvedni. Egyetlen, szeretett 
leánya karjai közül magához emelte 
szép csendesen áldott, nemes lelkét. . .

Temetésén ott volt az egész falu 
s az őszinte fájdalom igaz könnyeit 
hullatta az elköltözött koporsójára.

A sírnál utoljára a kurátor búcsúz
tatta el egyszerű, de szívből fakadt, 
meleg szavakkal.

— Úgy állunk itt — mondotta — 
mint a gyermekek az édesapjuk sír
jánál. Nem csak tanítónk, de atyánk 
is voltál, a falu jóltevő atyja. Áldott 
emlékedet sohasem feledjük 1 

*
És félév múlva már ott állott Kar

dos Gábor sírja felett az az egyszerű 
síremlék, melyet közadakozásból 
emeltek a kisberekiek és amelynél 
szebb, meghatóbb emléket én még 
sehol sem láttam.

A keresztszülő  hivatása.
Régóta fájdalommal érzem és szem

lélem, hogy a keresztszülők hivatása 
kialudt az emberek szívében. Üres 
formasággá tették azt, aminek szent 
kötelességek foglalatjának kellene 
lenni. Sokszor gondoltam is magam
ban, hogy nem jól van ez így, kel
lene valamit tenni. De azután mindig 
csak maradt. Hogy most mégis irok 
erről a dologról, azt egy szomorú kis 
esemény magyarázza.

A napokban két férfi meg egy leány

•

kopogtattak be lelkészi irodámba. A 
leány kijelentette, hogy az evangéli
kus egyházból a róm. kath. egyházba 
akar áttérni. — Megtudtam, hogy a 
szülei már régen meghaltak s őt egy 
nagyon távoli róm. kath. vallású rokona 
vette gondjaiba. Katholikus iskolába 
járt, katholikusok közt élt. A mi val
lásunkat senkise ismertette meg vele, 
a másikat meg lassanként megszerette. 
Elmondtam neki azért a magamét; 
nem szidtam, nem korholtam, hanem 
imádkoztam vele.

Azután azzal az intéssel bocsátot
tam el, hogy menjen el a szülei sír
jához s próbáljon meg ott is szívből 
imádkozni.

Mikor elmentek, elővettem a keresz
telési anyakönyvet s láttam, hogy 
falujából a két leggazdagabb evang. 
házaspár van beírva keresztszülőnek. 
Elröppent lelkemről az imádság bé
kessége s remegő szívvel azt kérdez
tem : hát hot voltak azok a gazdag 
keresztszülők, mikor a gyermek árva
ságra jutott ?. . .  Hogyan teljesítették 
keresztszülői kötelességüket ?. . .  Ho
gyan állnak az itélőszék elé, midőn 
kötelességmulasztásukkal elveszítették 
a gondjaikra bízott gyermeket?...

Leültem az íróasztalomhoz s meg
írtam ezt a cikket a keresztszülő hiva
tásáról. **

Régi szokáson alapul a keresztszülő 
méltósága. Mikor a folytonosan ter
jedő keresztyén vallás a felnőttek 
sorából hódította el az egyháztago
kat, akkor a megkeresztelendők ke
resztyén tanukkal mentek a lelkészhez. 
Ezek a tanuk bizonyították, hogy az 
illető meggyőződésből és nem önző 
érdekből akar keresztyén lenni.

Később, a gyermekkeresztség meg
honosodása idején, más értelmet nyert 
a keresztszülői intézmény. Odamentek 
a keresztség alkalmával a templomba 
és megfogadták a gyermek helyett, 
hogy a keresztyén vallásban, az igazi 
keresztyén hitben fog élni. Megfogad
ták, hogy a szülőkkel együtt őrköd
nek a gyermek lelke fölött s azt tisz
taságban, erényben megőrzik az Isten 
számára. Ezzel a fogadástétellel a 
keresztszülő az egyház munkatársa 
és megbízottja lett. Tőlük várja az 
egyház, hogy a gyermek egyházias, 
vallásos nevelését ellenőrizzék, külö
nösen akkor, ha ezt a munkát maga 
az egyház — a nagy, vagy szétszórt 
gyülekezetben, vagy a más vallásuak 
közé ékelt szórványokban — elvé
gezni nem képes. Ezt a hivatást jel
képezi sokfelé az a szép szokás, hogy 
a keresztszülő az imádság alatt a

gyermek fejére teszi kezét. De ezt 
fejezik ki mindenütt azok a kérdések, 
melyekre a keresztszülő az oltár előtt 
ünnepélyes feleletet ad.

Micsoda magasztos, gyönyörű hi
vatás ez 1. . .  Gyermekeket a Krisztus
hoz vezetni! . . .  Ártatlan fehér lel
kűkbe beírni a jóságos Isten nevét 1. . .  
Tanítani, inteni, erősíteni a jóban ! . . .  
Isteni munka ez,‘igazán isteni munka!

De mit látunk ! Erről a szent mun
káról a legtöbb keresztszülő elfelejt
kezik. Kereszteléskor az asszonyok még 
csak elmennek a templomba, de a fér
fiak azt teljesen feleslegesnek tartják. 
Nem azért nem mennek el, mert nem 
érnek rá, hanem mert feleslegesnek 
tartják. Ha vasárnap van a kereszte
lés, akkor sem lépnek az oltár elé, 
pedig ott vannak a templomban. A ke
resztanya hallgatja az imádságot, de 
imádkozik-e ő maga is ? Kezét a gyer
mek fejére teszi, de érzi-e, hogy az 
áldás egy szent munkával jegyzi őt el ?

Szokás az is, hogy ajándékot ad
nak a keresztgyermeknek. Jól van, 
ha telik rá és jószívvel adják. Kon
firmációkor is imádságoskönyvvel em
lékezik meg a keresztszülő gyerme
kéről. Ez is szép szokás! De igen 
nagy baj, ha ebben az ajándék-oszto
gatásban kimerül a keresztszülő egész 
működése. Nagy baj, ha a kereszte
lés és konfirmáció közölt sohase 
törődik keresztgyermekével, ha nem 
igyekezik szívét, lelkét építgetni és 
erősíteni. A legtöbben azt mondják, 
hogy ott vannak a szülők, úgy is 
megteszik ezt. Nincsen igazuk! A 
lélek Istenhez vezetése oly nagy munka, 
hogy azt sohase végezhetik elegen. 
És a keresztszülőt sohase mentheti 
tel kötelességei alól az a tudat, hogy 
a szülő js megteszi a maga köteles
ségét. N ftn! mindenki végezze el a 
maga dolgát. Szülő is, meg a kereszt- 
szülő is.

A régi, kegyes egyházi atya, Au
gustinus, nem bocsátotta az Ur asz
talához azokat a keresztszülőket, kik 
nem tanították meg a Miatyánkra és 
a Hiszekegyre keresztgyermekeiket.

Vájjon hányat kellene eltiltani az 
Úr asztalától a mi napjainkban, ha 
ugyanezt a követelést alkalmaznánk?

De ne kelljen egyet sem eltiltani! 
Minden keresztszülő építgesse kereszt
gyermeke lelkében az istenimádás 
oltárát. Tanítsa őket imádkozni. Ne
velje őket jóra, becsületességre, mun
kásságra, emberbecsülésre., Ez az 
igazi hivatás — a többi, az ajándék- 
osztás stb., az csak eszköze ennek, 
vagy pedig a szív szeretetének ter- 

i mészetes megnyilatkozása.
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Még inkább megnövekedik a ke
resztszülő hivatása, ha a gyermek 
árvaságra jut. Ilyenkor a keresztszülő 
a szülők helyébe lép. Munkában is, 
meg felelősségben is. Ilyenkor nevé
ből el kell hagynia a „kereszt" szót 
s egész szívvel, lélekkel fel kell ka
rolnia a szegény árva sorsát. Lehet, 
hogy anyagi áldozatról is lesz ilyen
kor szó, de bizonyos, hogy mindig 
szükség lesz arra a lelki áldozatra, 
mely nem sajnál időt, törődést a 
gyermek szívével, leikével. A vallá
sosság erősítése, az imádkozás gya
korlása, az erény és jószokások ápo
lása ilyenkor a keresztszülő gondját 
képezi. De természetesen mindezt 
nemcsak beszéddel, hanem kegyes 
élettel, jó példaadással lehet elérni.

Mindig úgy képzelem, hogy a ke
resztszülő keresztségkor elindul ke
resztgyermekével az élet utján. És 
mikor megérkezik a mennyországba, 
a jó Isten számon kéri tőle, hogy 
mit tett az ő keresztgyermekéért. Oh 
szomorúság, ha csak azt felelheti, 
hogy vett neki aranyórát, meg a kar
jára ezüstláncot. De boldogság, ha 
azt mondhatja, hogy az Isten igaz
ságát csöpögtette szívébe s lelkét a 
Krisztushoz vezette.

íme, ez az igazi keresztszülői hiva
tás így töltsük be és akkor majd 
megerősödik magunkban, az emberi
ségben, az egyházban a jó. Ha ke
resztszülőkre van szükségünk, akkor 
is ne gazdagságot, befolyást keres
sünk, hanem egyházias érzületet, 
vallásos lelkületet és meglátjuk, hogy 
oly kincset nyer ebben gyermekünk, 
mely többet ér a világ minden kin
csénél I

Emlékezzünk regiekről . . .
A zalai ev. egyházmegye körében 

mozgalom indult meg, mely egyhá
zunk szélesebb köreit is érdekelni 
fogja. Arról van szó, hogy Zsedényi 
Istvánnak, a gályarabságot végig 
szenvedett egykori dörgicsei lelkész
nek emlékezetét az egyházmegye az 
alsódörgicsei templomban egy emlék
táblával örökíti meg.

Ennek keresztülvitelére az egyház
megye egy bizottságot szervezett, 
mely első ülését szeptember hó 24-én 
a lelkészi értekezlet alkalmával Alsó- 
dörgicsén, Nyirő Károly lelkész ur 
vendégszerető házánál tartotta meg. 
Ez alkalommal az egyházmegye 20 
korona adományán kívül a lelkészek 
és néhány tanító 39 koronát adtak 
össze e kegyeletes célra.

Volt egy gyászos idő (1671 —1681), 
mikor az erőszak vaskeze s a vakhit 
boszuja egyházunkat elsorvasztani, 
összezúzni s megsemmisíteni akarta. 
Ebbe a korba esik a gályarabság, 
egyházunk múltjának e legsötétebb 
fejezete. De velünk volt Isten és a 
köny, a vér, mely akkor hullott, mint 
a termékenyítő harmat megöntözte a 
csüggedt szívekben az evangeliom 
vetését, hogy el ne fonnyadjon, de 
még a kopár sivatagban is gyökeret 
verjen és kalászt hajtson.

Megdícsőült hősök gyanánt ragyog 
felénk a gályarabok neve, köztük 
Zsedényi István „neve is, kinek Isten 
elég lelki és testi erőt adott arra, 
hogy végig szenvedhette a szörnyű 
mártiriumot s visszatérhetett epedő 
családja s egykori hívei szerető kar
jai közé. A másik két dunántúli gá
lyarab : Illés Gergely malomnoki és 
Berhidai Miklós szentandrási lelké
szek, a szenvedések súlya alatt meg
törve, még a gályáralépés előtt kile
helték nemes lelkűket s csontjaik jel
telen sírban pihennek valahol a ten
gerpart sívó homokja alatt.

Emléket a nagyoknak, a dicsőknek !
Ezt parancsolja a hála, a kegyelet 

Mire az egyházjavítás négyszázéves 
diadalát fogjuk ünnepelni 1917-ben, 
arra az alsódörgicsei templomban 
márványbavésve fog ragyogni Zse
dényi István neve, hogy tanítsa a 
jövő nemzedékét szeretni Istent és 
hazát, hogy lángra gyújtsa a szuny- 
nyadó hitet s nevelje a rendületlen 
állhatatosságot minden evangélikus 
kebelben.

Ha lennének a nyájas olvasók kö
zött, kik egy erős jellemű hitbajnok 
emlékére adakozni kívánnának, küld
jék szives adományaikat a Harangszó 
szerkesztőségébe, vagy F elsődörgicsére 
Kovács Sándor, ev. tanító, biz. pénz
táros címére. — Az adományokat a 
Harangszóban köszönettel nyugtázzuk.

Mit viszel Istennek?
Luther egyszer Wittenbergben meg

látogatott egy nagyon beteg fiatal
embert. Beszélgetés közben azt kér
dezte tőle, hogy mit visz majd ma
gával Istennek, ha elhagyja ezt a 
földet ? t

„Óh minden jót, — felelt az ifjú, 
— minden jót, tisztelendő atyám."

„Hogyan vihetsz jót neki, hiszen 
csak bűnös ember vagy" — folytatta 
Luther.

„Én alázatos, bűnbánó szívet aka

rok vinni az én Istenemnek, szívet, 
melyet megtisztított Jézus Krisztus 
ártatlanul kihullott vére.“

Luther így válaszolt: „ha így
gondolod édes fiam, akkor csak 
menj békével a te utolsó utadra, 
bizonyára odaérkezel a mennyor
szágba és bizonyára kedves vendége 
leszel a mi jó mennyei atyánknak." 

És megszorította kezét.
Aki így él, az bölcsen él, aki így 

hal meg, az boldogan hal meg. Isten 
megnyugvást visz életébe és örök
életet ád halála után.
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Október 13. vasárnap, Zsoltár 40., 12.

„ 14. hétfő, Zsoltár 19., 13.
„ 15. kedd, Lukács 10., 20.
„ 16. szerda, Zsoltár 3., 2., 5.
„ 17. csütörtök, Ephezus 5., 20.
„ 18. péntek, I. Tim. 2., 1.
„ 19 szombat, Zsoltár 68., 11.
„ 20. vasárnap, Márk 10., 15.
„ 21. hétfő, Zsoltár 115., 14.
„ 22. kedd, Zsoltár 80., 2.
„ 23. szerda, 2. Tim. 1., 12.
„ 24. csütörtök, 2. Thess. 3., 12.
„ 25. péntek, Máthé 23., 25.
„ 26. szombat, Zsidó 1. 13., 9

Az olvasókhoz!
Ezzel a számmal lefejezzük lapunk 

második évfolyamát. A harmadik év
folyam első száma október 27-én je
lenik meg. Hátralékos előfizetőinket 
kérjük: szíveskedjenek az előfizetési 
díjat beküldeni, hogy a nyomdával 
szemben fennálló kötelességeinknek mi 
is eleget tehessünk. Minden olvasón
kat kérjük: tartsák meg lapunkat to
vábbra is szeretetükben s igyekezzenek 
azt terjeszteni. A jó Isten megáldja 
őket jóságukért! Mi pedig Ígérjük, 
hogy teljes erőnkkel azon leszünk, 
hogy lapunkat változatossá és nélkü
lözhetetlenné tegyük. Elmélkedéseken, 
az egyházias érzést ébresztő s az em
ber gondolkodását irányító cikkeken 
kívül közlünk elbeszéléseket, verseket, 
ismeretterjesztő és gazdasági közlemé
nyeket. A jövőben különösen nagy 
súlyt fektetünk arra, hogy egyház- 
történetünk nagy eseményei elbeszélé
sek, rajzok és történeti cikkek alak
jában újra megelevenedjenek olvasóink 
előtt. Külön cikksorozatban ismertet
jü k  az emberi elme nagy felfedezéseit, 
idegen országok leírásait, idegen né
pek életszokásait, hogy lapunk a ta
nulni vágyó ember jóbarátja lehessen.
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A Harangszó előfizetési ára marad a ! dány megy együtt, úgy 2 K. Az I előfizetést fogadunk el. Isten áldását
régi: egész évre névre szóló küldéssel j előfizetési dijat két részletben is ■ kérjük olvasóközönségünkre s lapunk
2 K  50 f ;  ha pedig 10-nél több pél- ' lehet fizetni, de csak egész évre szóló I jövendő munkálkodására!

Az egyház köréből.

Az egyet, gyámintézet gyűlése. Szép 
keretben és értékes tartalommal tar
totta a magyarhoni evang. egyet, 
gyámintézet évi közgyűlését Pápán. 
A gyűlésen Scholtz Gusztáv püspök 
és lándori dr. Kéler Zoltán elnököltek. 
A közgyűlést megelőző nap isten- 
tisztelet volt, melyen Révész János 
nagybányai lelkész prédikált, majd 
vallásos estély következett, melyen 
Stráner Vilmos soproni theol. akad. 
tanár a jótékonyságról tartott szép 
előadást. Baldauf Gusztáv püspöki 
titkár vallásos éneket adott elő nagy 
művészettel Nagy Pál ev. tanító or- 
gonakisérete mellett. A szép estélyt 
Gyurátz Ferenc püspök imádsága 
fejezte be. A másnap tartott közgyűlés 
kimondotta, hogy a németországi 
Gusztáv Adolf Egyesülettel szorosabb 
viszonyba lép, annak gyűléseire ki
küldöttet küld s viszont az egyesüle
tet a Gyámintézet gyűléseire meghívja. 
Majd kiosztásra kerültek a gyámin
tézet adományai, melyek sok küzködő, 
építkező gyülekezethez viszik a segítő 
felebaráti szeretet bizonyságát. A köz
gyűlés nagy sajnálattal vette tudomá
sul Scholtz Gusztáv püspöknek az 
elnöki állásról való lemondását s el
rendelte az elnöki állásra a szavazatok 
beadását. Jövő évben Léván tartja a 
gyámintézet közgyűlését.

Gyászrovat. Súlyos csapás érte a 
tolna—baranya—somogyi egyházme
gyét s vele együtt az egész evan
gélikus egyházat. Szenicei Géza egy
házmegyei felügyelő szeptember 22-én 
54 éves korában meghalt. Az elhunyt 
felügyelő áldásos munkálkodást fejtett 
ki evangélikus egyházunk szolgálatá
ban. Korai halála nagy veszteség köz
egyházunkra. Áldott legyen emléke
zete !

Csengey Gusztáv ünneplése. Az
eperjesi Széchenyi-kör evang. egyhá
zunk egyik büszkeségének s a 
magyar irodalom régi, érdemes mun
kásának 50 éves írói jubileuma alkal
mával, október 20-án nagy ünnepsé

get tart. A megnyitó beszédet Berze- 
viczy Albert, a magyar tud. akadémia 
elnöke tartja. Az ünnepség keretében 
számos testület és egyesület üdvözli 
az ősz költőt.

Templomavatás. A szentgotthárdi 
evang. gyülekezet templomavatási 
ünnepét véglegesen október 20-ában 
állapították meg. Az avatást Gyurátz 
Ferenc püspök végzi, kinek tisztele
tére szombaton este fáklyásmenet lesz. 
Vasárnap reggel 9 órakor Ziermann 
Lajos alesperes hálaado istentisztele
tet tart a főgimnázium tornatermében, 
hol a gyülekezet istentiszteleteit eddig 
tartották. A templomavatás V2IO óra
kor lesz. Gyurátz Ferenc püspök avató 
beszéde után Stráner Vilmos soproni 
theol. akad. tanár tart ünnepi beszédet. 
Azoknák, kik a templomba nem lér
nek be, a templom előtti téren Baldauf 
Gusztáv püspöki titkár magyar, Eben- 
spanger Sándor ókörtvélyesi lelkész 
pedig német nyelven mondanak szent
beszédet.

Pálfy József em lékezete. Pálfy József
nek, a soproni ev. tanítóképző-intézet meg
alapítójának születése 100. évfordulóján, ok
tóber 4-én kegyeletes ünnepet ült a soproni 
tanítóképző-intézet Pálfy-köre. Az ünnepség, 
melyen az intézet vezetősége és jóakarói nagy 
számmal jelentek meg, a következő sorrend
ben folyt le :

1. Megnyitó, mondta Kárpáti Sándor, a 
„Pálfy-kör“ elnöke 2. Bartay Ede: Nemzeti 
ima, énekelte az intézeti férfikar. 3. Pálfy Jó
zsef élete és működése. Irta és felolvasta Papp 
József intézeti igazgató. 4. Mendelssohn- 
Bartholdy Ünnepi Praeludium. Orgonán ját
szotta Fodor Kálmán IV. éves növendék, a 
„Pálfy-kör“ főjegyzője. 5. Balogh István: 
Napszámosok, szavalja Both Béla III. éves 
növendék. 6. Himnusz, orgonakísérettel éne
kelte a közönség.

Házassági évforduló. Csendes zajtalan- 
ságban, családja körében ünnepelte Kiss Ár
pád csernátfalusi lelkész házasságának 40-ik, 
hivatali működésének 41-ik évfordulóját. A 
nagy kiterjedésű családnak fejét 8 felnőtt 
gyermek, köztük 4 lelkész és 15 unoka kö
szöntötte, kik együttesen a már-már őszülő 
szülőket értékes ajándékokkal lepték meg. 
Emelte a család boldogságát az a körülmény 
is, hogy az évfordulón jelen lehetett még a 
89 éves s még mindig jó egészségnek örvendő 
nagy- és dédapa, id. Borcsa Mihály nyug, 
lelkész, ki már 12 unokát és 15 dédunokát 
számlálhat a magáénak. A jó Isten áldását 
kérjük az ünneplőre s kiterjedt családjára!

H araiigava tás . Megható és emlékezetes 
ünnepély volt szept. 29-én Vadosfán. Ekkor 
adta át rendeltetésének a gyülekezet két uj 
harangját Farkas Mihály esperes. Az 595 ki
lós „G“ harang ára közadakozásból folyt be, 
a 328 kilós „B“ harangot pedig régi „öreg- 
harangja“ helyett öntette a gyülekezet. Ezek
nek felavatása már előhírnöke a november 
10-ére tervezett templomavatási ünnepségnek, 
melyre a gyülekezet máris nagy örömmel és 
lelkesedéssel készül. — Itt említjük meg, hogy 
a templom felszerelésére újabban a magyar
keresztúri Nőegylet 50 K-t, Steiner József és 
családja (Kapúvár) szintén 50 K-t ajándékozott.

Vidi harangavatás. Nagyalásony anya
gyülekezet filiájában Vidon múlt hó 29-én 
szép és emlékezetes ünnepély folyt le. Ugyan 
is e napon adattak át rendeltetésüknek a so
proni Seltenhofer cég által 2500 koronáért 
készített harangok. A nagyalásonyi nagy is
kolás gyermekek Mód György tanítójuk veze- 
zetése alatt iskolájok zászlójával mentek át a 
két kilométerre fekvő leánygyülekezetbe Vidra, 
hol a vidi iskolás gyermekekkel társalva a 
falu közepén vasállványokon nyugvó harangok 
elé vonultak. Az eyházmegye esperese által 
megbízva Kip Lajos lelkész végezte a haran
gok feavatását. Felhangzott a nagy számmal 
összegyülekezett hívek ajkáról az „Erős vá
runk nekünk az Isten“ című szép énekünk, 
két verse, majd a helybeli lelkész (Zsolt. 19. 
4—6) versei nyomán arról értekezett. „Mire 
incsenek a harangok benünket“. A felelet e 
kérdésre volt: istenimádására, ez idő bölcs 
használására és múlandóságra; a kérdés ki
fejezése után átadta a harangokat rendelte
tésüknek, magasztos hivatásoknak. Beszéd 
után Horváth Izabella mondott egy minden
kit meghatott költeményt a harangokról. Mód 
György tanító vezetésével szép ének zárta 
be az ünnepséget. A befejező ének után meg
szólaltak az uj harangok, melyeknek szép 
hangjai dicsérik alkotójukat Seltenhofer Fri
gyes soproni haragöntőt. Felirata'a harangok
nak „'Ne félj kicsiny sereg“ az ur veled 1 
A másikon pedig „Erős várunk nekünk az 
Isten“. ^

T an itó b e ik ta tá s . Győrhöz tartozó bör- 
csi fiókegyháznak lélekemelő ünnepe volt 
szeptember 29-én. Az isteni gondviselés 
megengedte érni e kis egyház tagjainak azt, 
amihez ők és elődeik évszázad óta hangya- 
szorgalommal gyűjtögették filléreiket, t. i. 
leányegyházzá alakultak és Szíj Jánost a 
soproni tanítóképző intézet ez évben vég
zett növendéket tanítójukká, választották. 
A beiktatási Pálmai Lajos győri lelkész 
végezte. Szívből jött szavaival a szívhez 
szólt, könnyeket fakasztott. Szolgatársához 
intézett beszédében hűségre, szeretetre in
tett az egyház, a hívek, a gyermeksereg, 
önmaga és Isten iránt. A beszéd befejez
tével a tanító letette esküjét, majd megkö
szönte a neki előlegezett bizalmat; ígérvén, 
hogy erre törekvése és munkája által méltó 
akar lenni, isten áldása kísérje munkájában



a megválasztottat, hogy az egyház öröme 
tartós, tanítójukhoz fűzött reménye pedig 
gazdag gyümölcsöt terem jen. . .

Isk o laav a tás . Lélekemelő ünnepélye 
volt a nagygeresdi iskolafenntartó gyüleke
zetnek szeptember 22-én. Ekkor avatta fel 
ugyanis és adta át rendeltetésének Farkas 
Mihály esperes-lelkész a gyülekezet szép, új 
iskoláját szívet-lelket elragadó beszéd kísé
retében. Istentisztelet után a hívek az isko
lába vonultak, hol az iskolásgyermekek 
üdvözölték őket. Erre dr. Mesterházy Ernő 
gyűl. felügyelő intézett szép szavakat a gyer
mekekhez, intvén őket, hogy szorgalmuk 
és jóviseletük által legyenek hálásak azért 
az áldozatért, melyet szülőik az új iskola
építésével hoztak. A délelőtti ünnepély a 
gyülekezet tanítójának köszönő szavaival 
ért véget.

A délutánt az iskolásgyermekek serege 
várta, nehezen. Ekkor tartották meg ugyanis 
különféle játékaikat szülőik jelenlétében és 
örömére. Volt versenyfutás, szavalás; a 
versikék betanításával Farkas Mihályné 
úrnő fáradozott, ki mindent megtett, hogy 
a gyermekek ünnepe minél sikerültebb le
gyen. Szavalás után a gyermekek zsákban 
futottak versenyt, kötelet húztak, majd ver
senyt — ettek. S mindegyik kis győztes 
elnyerte megérdemelt diját különféle aján
dékokban Losonczy Elemérné úrnő áldozat- 
készségéből, kinek kis lánykái osztogatták 
a díjakat. — Hogy pedig a gyermekek öröme 
teljes legyen, dr. Mesterházy Ernőné úrnő 
az egész gyermeksereget bőkezűen meg- 
ozsonnáztatta, mely után megelégedve osz
lottak szét.

Végül az ifjúság adta elő ez alkalomra 
tanult tréfás színdarabját jól sikerült elő
adásával állandó derültségben tartva a szép 
számú hallgatóságot. Az előadást reggelig 
tartó tánc követte. A mulatság jövedelme 
mintegy 215 korona volt.

1912. október 13.

Itthonról.

* Az erdélyi árvíz. Erdélyben, majd
nem egy hónapig ömlött az eső, úgy 
hogy az összes folyók kiáradtak s 
rengeteg kárt okoztak. Az inség 
igen nagy. Az árviz okozta kárt 8 
millióra becsülik.

A nyíregyházi Kossuth-szobor. Va
sárnap leplezték le a nyíregyházi 
Kossuth Lajos-szobrot nagy ünnep
ség keretében. Az ünnepségen Kos
suth Ferenc is részt vett.

A szerb gabonakivitel megszünte
tése. A szerb kormány a huskiviteli 
tilalom elrendelése után megszüntette 
a búza kivitelét is. Még azt a gabo
nát se szabad küldőidre szállítani, 
mely már hajón vagy vasúton van. 
Ez intézkedés folytán a gabona ára 
Belgrádban rohamosan leszállt, úgy 
hogy az előbbi tizenhat koronás búza 
csak tiz koronába kerül, a kukoricát 
pedig hat dináron adják.

A Hortobágy hasznosítása. A bel
ügyminiszter jóváhagyta Debrecen 
város törvényhatóságának ama ha
tározatát, a mely szerint a hortobágy-
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puszta testéből 12.000 holdnyi terü
letet kihasít s azt parcellákra osztva, 
bérgazdaságokként értékesíti.

Hajókatasztrófa az Aldunán. A
múlt héten rettenetes katasztrófa tör
tént az Aldunán. Egy magyar sze
mélyszállító hajó összeütközött egy 
romai katonai századdal, a mely el- 
sülyedt s utasai közül mintegy 30-an 
a hullámsirban lelték borzalmas ha
lálukat.

Milyenek a lutheránusok, és milye 
nek a kálvinisták? B. egy igen jó- 
kedélyü s hatalmas testalkatú kálvi
nista ügyvéd U-.. . városában nagyon 
jó barátságban élt a meglehetősen 
sovány M. lutheránus földbirtokossal. 
Egyszer midőn épp e barátja nála 
volt, egy ügyfele kereste föl, egy 
felvidéki jómódú katholikus gazda
ember, aki válni akart a feleségétől.

„Mindenek előtt át kell térnie, vagy 
lutheránusnak, vagy kálvinistának“
— tanácsolá neki az ügyvéd.

„Hát melyiket ajánlja az ügyvéd 
úr“ — kérdé a gazda, „mivel én sem 
az egyik, sem a másik felekezetet 
nem ismerem.“

„Hát nézzen rám, barátom! “ — 
mondá az ügyvéd, én kálvinista vagyok, 
s a kálvinisták ilyenek !

„Itt pedig a barátom lutheránus!“
— mondá M. barátjára mutatva, „a 
lutheránusok meg igy néznek ki!*

„Hát akkor már mégis csak inkább 
kálvinista leszek“ —•. mondá a felvi
déki ember mosolyogva. És úgy tett, 
a miként beszéle.

A vendégmarasztó templom. Egy 
kis város evang. egyháza nagyban 
készült az esperességi gyűlés elfoga
dására, úgy hogy még a templom 
padjait is újra festette. Midőn a gyűlés 
tagjai a templomban a gyűlést meg
előző gyámintézeti istentiszteleten 
megjelentek, mindnyájan kedves meg
lepetéssel szemlélték a templomban 
végbement nagy változást. Midőn 
azonban az istentisztelet végeztével 
fel akartak kelni ülőhelyeikről, meg
lepetve és bosszankodva vették 
észre, hogy . . . nem lehet! Ugyanis 
a könnyű Lutherrokkokkal és fekete 
öltözékeikkel az esperestől kezdve 
mindnyájan a még egészen meg nem 
száradt padokhoz ragadtak, úgy hogy 
csa^ nagy üggyel-bajjal tudtak azok
tól megválni. Bosszúságukat azután
— amit az ügyetlen asztalos festéke 
okozott — csak a fehér asztalnál a 
jó bor és a szíves vendéglátás osz
latta el, ahol azután humo»os toasz- 
tokban emlegették a . . .  i szíves ven- 
dégmarasztást.

Az ország- dolgáról.

A közös bizottság gyűlése. A kép
viselőház okt. 20-ig nem tart gyűlést, 
addig a közös bizottságok gyülésez- 
nek Bécsben. A hadügyi albizottság 
gyűlése keltett különösen érdeklődést. 
Kitűnt, hogy a közös hadsereg idén 
21 millióval többe kerül, mint tavaly. 
A haditengerészetre 141 milliót fordí
tanak. Külön bizottságot küldtek ki 
annak ellenőrzésére, hogy a katonai 
szállításoknál a magyar ipar megfe
lelően részesedik-e ?

Nincsen béke. A politikai pártok 
közt még folytonosan tart a viszály
kodás. Az ellenzék megmaradt régi 
elhatározása mellett, hogy Lukács
csal és Tiszával nem tárgyal. Nagy
károlyban, Komáromban, majd leg
utóbb Kolozsváron nagy ellenzéki 
népgyülések voltak.

Uj pártalakulás. Az ellenzéki pár
tok közt mozgalom indult meg, hogy 
uj pártot alakítsanak. Az uj párt élén 
Andrássy Gyula gróf állna,

Uj iskolák. Zichy János gróf kul
tuszminiszter a jövő 1913. évi szep
tember hónap elsejétől kezdődően 
kétszázhárom állami elemi iskolát 
akar felállítani háromszáznyolcvanegy 
tanítóval. Különösen Trencsén, Nyitra 
és Máramaros vármegyék kapnak 
több iskolát.

A választójogi törvényjavaslatot a
kormány még ebben a hónapban 
benyújtja a képviselőházhoz.

A nagyvilág-ból.

Megint háború. Még nem is kötöt
ték meg az olaszok és törökök a 
békét, márig is uj háború előtt áll 
Európa. Négy kisebb balkáni állam, 
Szerbia, Bulgária, Montenegró és 
Görögország háborút izennek Török
országnak. Tekintettel arra, hogy a 
hadviselő országok a mi hazánk 
mellett vannak, Magyarország is ugyan
csak megérzi a háború viharszelét. 
Az államférfiak azonban még remé
lik, hogy a békét fenn tudják tartani.

A Titanik kárvallotjai. A szövetségi 
törvényszék a White Star hajóvonal 
által a Titanik katasztrófája miatt 
fizetendő kártérítést 96.000 dollárban 
állapította meg. A társasággal szem
ben emelt követelések meghaladták 
az egy millió dollárt.

A Stromboli kitörése. A Stromboli 
tüzhányóhegy Olaszországban újból 
kitört és több falut hamuval lepett 
el. A hamu sok helyen már két m. 
magas. A szőlőkertek nagy kárt 
szenvedtek.

__28?,
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LUTHER-TÁRSASÁG.
A Luther-társaság pénztárába 1912. 
szeptember hó l-töl szeptemb. hó 30-ig 

befolyt összegek kimutatása.
1. Egyházkerületek évi segélyei: Tiszai 

egyházkerület 600 K. Dunántúli egyházkerület 
600 K.

2. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1912. 
évre: ifj. Schneider János Szeghegy, Benko- 
vits Imre Újpest, Zsibritói egyház, Ailer Dániel 
Gyoma, Szepesi lelkészegylet, Felsőardi egy
ház, id. Alcziebler András Rákoskeresztúr, 
Schelle Gyula Körmöczbánya, Frint Lajos Arad, 
Szentesi egyház, Petrovics Soma Szentes, 
Gáncs Jenő Székesfehérvár, Hetyey Mór Kis- 
geresd, Szinobányai egyház, Soproni alsó 
egyházmegyei tanitóegylet, Pröhle Henrik Po
zsony, Dr. Szelényi Ödön Pozsony, Bobál Samu 
Egyházmarót, Magyarszombathelyi egyház, 
Kassai II. egyház, 1911. és 1912re Jolsvai 
egyház.

3. Pártoló tagoktól évi 4 hrronával: 1912. 
évre: Dr. Sulcz Lajos Szentes, Dr Albertényi 
Adolf Szentes, Dr. Mátéffy Pál Szentes, Má- 
téffy László Szentes, Mojzsik Lajos Szentes, 
1911. évre: Tótpelsőczi elemi iskola, 1910 és 
1911-re: Dr. Mátéffy Ferenc Szentes.

4. Kültagoktól évi 1 koronával: 1912-ik 
évre: Binder Béla Székesfehérvár, Kalmár 
László Székesfehérvár, Mirth Ferencné Székes- 
fehérvár, Hoffer Ferenc Székesfehérvár, Szé
kesfehérvári nőegylet, Székesfehérvári ifjúsági 
egylet, Székesfehérvári konfirmáltak köre, Szé
kesfehérvári Zsuzsannaegylet.

5 Luthertársaság könyvkereskedéséből: 
497 K 46 fillér.

Összesen befolyt 1913 K 40 f.
Budapest, (IV, Deák-tér 4.) 1912. október 

hó 1-én.
1 {<‘ii«ll Henrik,

társ. pénztárnok.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, okt. hó 10-én.
Búza 20 70, Rozs 18 60, Árpa 18 80, Zab 

17'—. — Az árak 100 küónkint korona ér
tékben értetődnek.

g «>» «»» ««»«>»» O

* S z a l ó k y  Z s i g m o n d !
szobrász ós kőfaragó S

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  |
Szentháromságtór. J

Homokkő-, márvány-, grá- f  
nit-, syenit sirkőraktara. $ 
Kataszteri földm éréshez I  

I  szükséges köveket rak- I  
táron tartok.

|  Épületm unkát és minden- |  
f  nem ű javítást elfogadok. |

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
*

Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

Répczelak.

Cs ak

„Képes Luther-naptár“-t
vásárol j unk,

mely 1913-ra legközelebb megjelenik s úgy

kiállítás, mint tartalom tekintetében még 

az idei 1. évfolyamot is felülmúlja.

Nincsen kalendárium, mely az evangélikus 

családoknak jobban megfelelne a

„ K é p e s  L u t h e r - n a p t á r “ - n á l .

Ára 60 fillér.

Kapható lesz minden gyülekezetben.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
k e t a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. Repedt haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. Minden harang 
hangja előre határoz- 
tatik noeg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal

mazott kovácsolt vasból 
készült szerkezetünk
re nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Welligch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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