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Mennybemenetel ünnepén.
Mennyből jöttél, mennybe mentél, 
Földön mennyet teremtettél:
Menny van ott, a hol Te vagy.
Téged vallók én Uramnak,
Hiszek Benned, el nem hagylak, 
Kérlek, engem cl ne hagyj!

Ebben van az örök élet,
Hogy ismerjünk Isten, Téged,
S  a te Egyszülöttedet,
Már e földön kész mennyország,
Ha gyermeki hit f ű z  hozzád,
S olthatatlan szeretet.

Bujdosás ez élet itten,
Sok búgonddal sújt az Isten,
Míg lelkünk megfényesül.
Jaj, nehéz a mennyre lelnem,
Sok keserűt kell ízlelnem,
Míg a bú tnegédesül.

Immár édes még a bú is,
Még a töviskoszorú is 
Örömrózsát hajt nekem.
Megnyugodni gyermek-hittel,
Én Atyámhoz hajló szívvel:
Mennyet érő érzelem!

Teremts bennem tiszta szívet,
Hozzád, Isten, sírig hívet,
Mint hű volt te szent Fiad;
S bujdosásom ha betöltőm,
Egeidben, túl e földön,
Szebb hajnalom megvirad!

S án th a  K á ro ly .

A válaszúton.
— Példázat, az életbe kilépő ifjak részére. —

Egy szép tavaszi napon egy komoly ifjú vándo
rolt az országúton. A feje felett tündöklő nap, a 
körülötte fakadó természet bájos színpompája s a 
bokrokban felhangzó madár-csicsergés örömre han
golta s édes álmodozásba ringatta fiatal, romlatlan 
szivét. De az édes álmodozás közé néha egy-egy 
aggodalmas gondolat is vegyült. El kellett hagynia 
otthonát, atyját, édes anyját, s tanítóját, a kiknek 
védő szárnyai alatt élt akkoráig s az élet széles út
ján ezután magának kellend járnia. Hogy minden
napi kenyerét hogyan keresse meg, azzal tisztában 
volt már, de hogy mely irányba haladjon, azt még 
nem tudta biztosan, mivel a világnak könnyelmű s 
változó törekvései nem elégítették ki őt s környe
zetének szavaiból és tetteiből nem tudott biztos élet
irányt meríteni a maga jövendőjére. Pedig úgy sze
rette volna, hogy élete boldog és nyugalmas legyen 
s Istennek és embereknek tetsző.

Mély gondolatokba merülve haladt az ifjú tovább,
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míg végre olyan helyre ért, a hol az út kétfelé 
ágazott. Habozva állott meg s gondolkodott, hogy 
hová, merre menjen, jobbra-e vagy balra ? Szemeit 
az égre emelte s csendes fohász rebbent el ajká
ról : «Én Istenem 1 — szívesen járnék azon az úton, 
a mely neked s embertársaimnak tetsző s hasznos 
legyen ; óh mutasd meg nekem a helyes utat, a me
lyen azt elérjem!*

És ime, a két úton feléje két idegen, különös 
külsejű alak közeledett. Az egyik magas, karcsú nő
alak volt, feltűnő, színes, drága selyem ruhába öl
tözve ; ragyogó nemes kövek tündöklőnek sötét ha
jában s háromszoros gyöngysor diszíté fehér nya
kát. Szép arczát rózsapír szinezé, de sötét szemeiben 
szenvedélyes, visszataszító fény lángolt. Gyors lép
tekkel sietett előre, hogy a másik úton közeledő nőt 
megelőzze. Az ifjúhoz érve megragadá kezét s édes, 
hízelgő hangon így szólt hozzá : «Kedves ifjú, tudom, 
hogy arra vágyódol, hogy életed szép s az embe
reknek tetsző legyen. Jöjj velem s én szép, kies völ
gyeken foglak vezetni, az öröm és a szakadatlan 
kéj rózsás virányain, távol a napi gondok görnvesztő 
terhétől. Szerzek neked gazdagságot, kényelmet min
den munka nélkül s nagy dicsőséget, minden fárad
ság nélkül; s az emberek tapsaiban s bámuló hódo
latában sem lesz hiányod. Jöjj velem, kedvesem!*

E közben a másik alak is oda ért az ifjúhoz. 
Fehér ruházata egyszerű volt s minden dísz nél
küli ; egész lényén azonban báj és szelídség ömlött 
el, a mely önkénytelenül is hozzá vonzotta a 
szemlélőt.

*Ifjú, '— szólt komoly, intő hangon, — ne menj 
te ezzel! Ez a nő hazug, és sohasem tartja meg azt, 
a mit igér; ő a C sá b ítá s  ördöge, mely a kárhozatba 
visz. Az ő csillogó kincsei kövek, melyek a szivet s 
a lelkiismeretet lenyomják; a bámulok, a miket igér, 
csak azt bámulják meg, a mi ra j tad  van, téged m a- 
g a d a t azonban megvetnek, mint a hogy magok közt is 
megvetik egymást. Tudd meg, a míg nem késő, hogy 
nem létezik boldogság erény nélkül, nem lehet nyuga
lom — munka, s béke — kegyesség nélkül. Minden 
a mi jó, szép, kellemes és jóhirü, méltó tárgya az 
emberi törekvésnek; de az csak a buzgó tevékeny
ség, szigorú kötelességteljesítés s becsületesség által 
érhető el. Ez megmásíthatlan törvény az Isten 
háztartásában. Az én szerény, minden feltűnés nél
küli öltözékem, jelképe az egyszerű és egyenes 
szívnek. A mit én neked kötelességül felrovok, az 
munka, fáradság, lemondás és nélkülözés; de ezért 
nemes gyönyört ígérek jutalmul: a tiszta szív ön
tudatát s nyugodt pihenő órákat. A mit én nyújtok, 
azt neked e kép mutatja meg* . ..

S ezzel az ifjúnak egy művészi kivitelű képet 
adott át a nő, a melyen tiszta fehér ruhában ő maga 
volt látható; a középen pedig Krisztus állott dics
fénytől környezve, a mint épen egy hü szolgájának 
fejére a koronát teszi. Ez alatt pedig e szavak vol
tak olvashatók: «Légy hü mindhalálig és néked 
adom az életnek koronáját!» — A kép körirata 
pedig az volt: • Eredj el és te is ekképen csele
kedjél!* |

Az ifjú dobogó szivére ölelte a sokatmondó ké
pet s meghatva könyörgött:

• óh. mondd meg ki vagy, te tiszta szűzies 
lény, hadd véssem örökre szivembe a nevedet?!*

«Én az Erény angyala vagyok* — felelte a nő.
• Vezess, óh vezess engem, kérlek, a hova aka

rod, — szólt ismét az ifjú, megragadva az Erény 
angyalának a kezét, — én híven akarlak követni!»

•Tudnod kell azonban, kedves ifjú, — válaszolt 
a nő — hogy az én útam nagyon göröngyös. A ki 
velem jár, az nem válogathat az útban, hanem a 
hogy jön, tüskén és bokron keresztül is át kell ha
tolnia ; s nem egyszer az emberek üldözése s hálát
lansága is követi őt. A ki velem akar járni, annak 
egy magasabb segítségre van szüksége. Anyám: a 
Vallás adja azt nekem; ő oktat, bátorít, ha elfára
dok felfrissít, s ha a világban valami szenny tapad 
fehér ruhámhoz, lelkületem ezen külső jeléhez, ő 
mossa azt ismét tisztára. — Jer azért, keressük fel 
jó anyámat, a ki szintén ügy jár-kel az emberek 
között, mint én, s kérjük meg, hogy szivedet meg
szentelje s jó szándékodat megáldja*.

Elindult az ifjú s az erény angyala, hogy a val
lás nemtőjét felkeressék. Hosszú utat tettek; sok 
házba bekopogtattak, — de sehol sem tudtak nyo
mára akadni. Végre egy szerény, fehérre meszelt 
épület előtt állottak meg. Belsejéből orgonaszó s 
áhítatos ének hangzott ki. A karcsú torony mutatta, 
hogy ez épület templom, Istennek háza.

Bementek. Az oltár előtt dicsfénytől környezve 
egy alak térdepelt, szemeit az égre emelve.

•Édes anyám, — szólítá meg az erény angyala 
a térdeplőt, — ez ifjú segítséget jött kérni, hogy az 
élet útján szerencsésen és boldogon haladhasson.*

A nő megfordult, egész lényéből mennyei fény s 
magasztosság sugárzott ki, a melynek behatása alatt 
az ifjú áhítattal térdre ereszkedett. Lágy, szelíd han
gon így szólt a nő :

• Kedves gyermekem! már abból is sejtem czél- 
ját idejövetelednek, hogy leányom társaságában 
látlak. Jó helyre jöttél; én a mennyei Atya követe 
vagyok, hogy az embereket Ő hozzá vezéreljem. — 
Boldogságot keresel s szerencsét ? A legnagyobb 
szerencse Istennek tetszeni; a legnagyobb boldogság 
Hozzá közel lenni. A vallás képesít ezekre, ő legyen 
hát vezetőd, tanácsadód! Ki nélküle indul az élet 
útjára, eltéved s örvényeiben könnyen elmerül. Az 
istenféíelem a bölcseség kezdete, minden jónak gyö
kere. Nem könnyű az élet útja, de a ki Istennel jár 
azon, annak nem kell félnie.

• A vallás égi balzsam; boldog ki bírja azt.
Ez ád erőt, nyugalmat, bölcseséget, vigaszt;
Nincs e múló világban olyan nagy szenvedés,
Melyre e balzsam által ne jönne enyhülés.

A rémes éjszakától a gyermek úgy remeg 1
Nem merne Csak egy lépést egyedül tenni meg.
De ha atyja keblére hajthatja kis fejét:
Körözze ám homály őt, — az éj lehet setét!

Setét éjhez hasonló az élet gyakran i t t ;
Mi ment, mi ád erőt, mi biztat, mi bátorít?
Hajtsd mennyei Atyádnak keblére fejedet:
Az éj talán setét, de félelmes nem lehet.*

így szólt a nő, a Vallás mentője s ezzel az 
oltárról egy könyvet vett le s átadta az ifjúnak, 
mondván:
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hiszen évek óta sohasem gondolt egyikre sem ; de 
mégis, mikor Rózsi puha kezét oda tette az ő lázas, 
forró kezére, mintha egyszerre enyhülést érzett volna, 
mint mikor az aranyakat érintette.

♦ Beszéltem Ferenczczel, — folytatta Rózsi, — 
beleegyezett, hogy Gáspár bácsi hozzánk jöjjön és 
én úgy örülök, ha oda jön, hiszen annyi hálával 
tartozom önnek.*

«Hála!» — Ez is olyan különös, ismeretlen foga
lom volt a beteg előtt, neki ezt nem mondta senki 
más, csak egy valaki régen . . .  az árva leány. Kez
dett összezavarodni minden beteg agyában; csak
ugyan álom volt, rossz álom minden, nehéz lidércz- 
nyomás. Még mindig ott vannak a nagy udvarú 
házban, a fehér hajú öreg asszony, a hálás kis 
Rózsi; a kútgém nyikorog, a béresek ostora pattog, 
itatnak . . .

♦ Édesem, — szólt az orvos, a ki kőrútjából Csil- 
lagh ágyához ért, feleségéhez fordulva, — félek, kissé 
felizgattad a beteget, nézése ismét zavaros; menj 
nyugodtan haza, én intézkedem elszállításáról.*

Dr. Moravcs'ik Gyuláné.
(Vége köv.)

Konfirmáeziói áldások.
Leányokra.

Ha boldog vagy imádkozzál.
S boldogságod édesebb lesz ;
Hogyha szenvedsz, imádkozzál,
S a búbajban el nem csüggedsz.
Az imádság fölemeli 
Istenhez a szivet-lelket,
S ki Istenhez közeledik,
Az csak jót és áldást lelhet!

*
Hova mennél egyedül?
A szerencse összedül,
Földi javak elmúlnak,
Ürömink elvirulnak;
De ki a vallással jár,
Az örök jókat talál.

*
Maradj ilyen, a milyen vagy,
S téged Isten úgy el nem hagy.
Az ártatlanságnak,
Szívbeli jóságnak]
Rózsáiban fúrdjék orczád — 
Gyermekeké a mennyország!

*

Mint az öt eszes szűz 
Olajos lámpával,
Úgy haladj az élet 
Ösvényein által.

Áldjon meg az Isten 
A hitnek fényével,
Jóra lelkesítő 
Nemes erejével!

Lelkednek jegyese 
A Megváltó legyen;
Boldogságot adjon,
Üdvösségre vigyen!

*
Özvegy tanítóné árvájára.

Jó atyád, ki oktatott és védett,
Itt hagyott már, kis leányom, téged;
Hogy kilépsz az élet-iskolába;
Keresed őt, hajh, de mindhiába 
Boldog az, ki sorsával kibékül,
Letekint rád jó atyád az égbül,
Kezeit ő szent áldásra tárja.
Ki Istent fél, így szól, az nem árva.
Bízzál lányom, él még a jó Isten,
Hogy megáldjon téged és segítsen.
Legyen veled az Isten kegyelme,
Jó anyád és kedvesid szerelme!

*

Lelkész árvájára.
Ki az oltárnál térdre hullva,
Megáldott annyi gyermeket:
Nem áldhatott meg, rád borulva, 
Kedves leányát, tégedet.
Áldást a mennyből hint fejedre 
Az Úr szolgája, jó atyád,
S balzsam csepeg fájó sebedre, 
Hallgatva áldó sóhaját.
Légy jó leánya anyádnak,
S erős a hitben holtodig,
S az Isten kezei megáidnak,
S a gyermekded hit boldogít!

*
Árvának.

Sem atyád, sem anyád 
Ezen a világon,
Mint gyönge hajtás állsz 
A nagy pusztaságon.
Árva vagy, óh árva,
Én édes gyermekem,
Az imát tereád 
Meghatva rebegem;
Az imát, az áldást,
Hogy áldjon meg Isten,
Az árváknak Atyja 
Vezessen, segítsen!
Bízzál az Istenben,
El ne csüggedj soha,
S nem fogod érezni,
Hogy sorsod mostoha.
Isten lesz gyámolod,
Megáld ő naponta,
Kinek az árvákra 
Kétszeres a gondja.
Törüld le könyedet,
Mi árthatna néked,
Ha te az Istennel,
S az Isten tevéled!

Sántha Károly.
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nak az aranyak, azok az utolsó aranyak ? Kiáltani 
akart, de csak dadogni bírt s oly állatias hangokat 
hallatott tehetetlen dühében, hogy az elősiető ápolónő 
alig tudta lecsillapítani s végre megértve, hogy mit 
kíván, az orvost hívta, a ki aztán megengedte, hogy 
előhozzák a beteg ruháit, ha ez megnyugtatja; mert 
haragjával csak ártott magának s a többi betegeket 
is izgatta. Mikor a ruhákat előhozták s ő megérezte 
benne az aranyakat, eltorzult arczán a vonások el
simultak.

Ab, hiszen ennek az önző, kapzsi léleknek az 
aranyak csengése volt az imádság 1 Egyéb vigaszta

lást nem is kívánt nyomorúságában. Mások legalább 
akkor gondolnak az Istenre, ha bajba jutnak. És 
mennyi megnyugvást adhat az a gondolat, hogyha 
minden elhagy, egészség, világi jólét, az a jóságos 
Isten mégis velünk marad. De Csillagh Gáspárnak 
nem volt meg ez a vigasztalása; nem mintha őt az 
Isten elhagyta volna, csakhogy ő nem érezte az 
Isten közellétét, a mit csak a hit, az igazi megren- 
díthetetlen hit által érezhetünk. Csillagh Gáspár 
vagyonával csakugyan mindenét elvesztette; most 
az a néhány megmaradt arany volt mindene s ahhoz 
görcsösen ragaszkodott. Ha éjen át fájdalmak gyö
törték s az ápolónő jeges borogatást rakott reá, ő 
mindig azt képzelte félig lázas álmaiban, hogy ha 
megvolna még az a sok arany-, ezüstpénz, ha azt

tennék oda, a hol fáj, — egyszerre megszűnnék 
minden baja. A kezelő orvosnak is feltűnt a külö
nös öreg, a kit senki sem látogatott, s a ki aranyai
hoz oly görcsösen ragaszkodik. Nemcsak mint beteg, 
de mint ember is érdekelte; tudakozódott utána és 
megtudott róla mindent.

Másnap, mikor az orvos rendes látogatását vé
gezte, egy még fiatal nő kíséretében jött a beteg 
szobába. A fiatal asszony Csillag Gáspár ágyához 
sietett, a ki mereven, idegenül bámult reá.

«Gáspár bácsi — szólt a nő kedves, szelíd han
gon — hát nem ismer ?»

Ez a hang oly ismerősnek látszott Csillagh előtt; 
egy régen hallott hang volt ez; igen, igen, még ott 
hallotta ezt, még ott a falusi házban, mikor még 
mind megvoltak az aranyak, — és kínosan nyöszö
rögni kezdett.

Rózsi egész föléje hajolt és megfogta a kezét.
«Én vagyok, Rózsi, — szólt újra. — Nem hagy

juk itt, Gáspár bácsi; engedje meg, hogy magunk
hoz vigyük. Mikor a férjem tegnap elmondta, hogy 
ön itt van, azonnal ide akartam sietni, de már későn 
volt. Meglátja, hogy felüdül nálunk egészen, annyi 
szeretettel fogjuk ápolni. Emlékszik, a mama mindig 
azt mondta, hogy én jó betegápoló vagyok?*

«Rózsi, mama.* — Mindezeknek a szavaknak 
oly nehezen találta meg az értelmüket Csillagh,

Az én Atyámnak házában sok hajlékok vannak. Elmegyek, hogy megkészítsem 
nektek a helyet. És mikor elmenéndek és elkészítendem néktek a helyét: ismét eljövök 
és felveszlek titeket én magamhoz, hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

Í.Tn w. 1A 0.— )
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kozva ért haza, szivében még az elválás fájdalmá
val, de már ott csillogott a jövő reményének lénye.

Csillagh Gáspár künn állt a tornáczon, nézte ho
gyan itatják a béresek a jószágot a kút körül.

*No, Rózsi — szólítá meg a visszatérő leányt 
némi zavarral, — délután hát elmégy . . .» és a 
kezeiben erősen szorongatott valamit.

Rózsinak a szemeit elborította a köny.
♦ Meg kell ennek lenni, Gáspár bácsi; de én min

dig hálával fogok gondolni irántam tanúsított jó
ságára*.

Ah, pedig ez a jóság kevés volt! Csillagh Gás
pár érezte ezt és még egyszer a zsebébe nyúlt és 
még egy aranyat vett ki, hogy a másik négy mellé 
tegye, a mit már régen ott szorongatott a kezében, 
önmagával küzdve, oda adja-e vagy n e ..  . De hi
szen a hálás Rózsi most elmegy talán örökre! Most 
jött a temetőből, talán épen az ő anyja sírjától! — 
Hirtelen elhatározással a fiatal leányhoz lépett és 
kezébe nyomta a pénzt.

‘Nesze Rózsi, — szólt akadozva, — hogy ne 
legyél egészen pénz nélkül, ha odaérsz. De ne költsd 
el!» — tette aztán hozzá.

III. A hit tám asza nélkül.

Múltak az évek. Csillagh Gáspár megöregedett, 
megőszült és rengeteg módon meggazdagodott. Fiai 
megnőttek, ők vezették már a gazdaságot s de külö
nösen az idősebb, Ferencz, mindig azt hajtogatta, 
hogy nem érdemes a gazdasággal vesződni, mikor 
a tőke más befektetésbe kétszer annyit jövedelmezne. 
Csakhogy a míg anyjuk élt, hiába beszéltek; de 
aztán ő is megtért örökös nyugvó helyére, itt hagyva 
mind az összegyűjtött vagyont, hogy szegényen, lelki 
kincsek nélkül szálljon a sírba! . .  A fiatalok addig- 
addig beszéltek apjuknak, a míg az öreget egész 
levették a lábáról s végre beleegyezett a birtok el
adásába, a mi helyett egy három emeletes palotát 
vettek a fővárosban. Ha Csillagh Gáspár évek hosszú 
során át százezreket gyűjtött, a fiai, a kik nem 
kevésbbé voltak kapzsiak és vagyonhajhászók, millió
kat akartak szerezni s bosszantotta őket a krajczáros 
nyereség. Mindenáron változtatni akartak a dolgon.

Az öreg Csillaghnak nehezére esett elhagyni a 
megszokott otthont; a vásott falú öreg házat, a nagy 
udvart a csikorgó kútgémmel, mindazt, a mit egy 
életen át megszokott; de már törődött volt, hallga
tott a fiaira; aztán a kisértés is nagy volt, — száz
ezerből milliókat szerezni!

Végre rendben volt minden; a birtokot eladták 
és beköltöztek fővárosi palotájukba. De arra volt a 
legnehezebb rávenni Csillagh Gáspárt, hogy a gyűj
tögetett készpénzt kiadja a kezéből; hiába magyaráz- 
gatták a fiai, mekkora veszteség az, magánál hever- 
tetni a pénzt. Végre engedett, de titkon megkönyezte 
a ropogó százasokat, a csengő arany- és .ezüstpénzt. 
Először csak egy részét adta oda, de mikor látta, 
hogy az első félév elmúltával mennyit nyertek rajta, 
kiadta a többit is. Hanem valami 25—30 aranyat, 
a legfényesebbeket, titokban megtartott és bevarrta a 
kabátja zsebébe, hogy mindig nála legyenek; s ha 
maga volt, megcsörgette azokat; — olyan szépen

csengtek, ez volt neki a legkedvesebb zene. Fiai 
egész nap a dolgaik után jártak, mindenféle válla
latokba kezdtek; ő keveset ment ki, bár korára nem 
volt még olyan nagyon öreg, de a sok küzködés a 
vagyon után, idő előtt megvénítették őt. S most sem 
élvezte a nyugalmat; bántotta az a gondolat, hogy 
már ő nem szerez. Az volt éleiének egyedüli czélja 
s hogy ez megszűnt, üresek voltak a napok.

Régi szokásaihoz híven korán ébredt fel. Ott a 
falusi házban a kútgém nyikorgása ébresztette fel, 
mikor hajnalban itatni kezdtek a béresek; most is 
felébredt korán, de csak a villanyos kocsik csenge
tése, a tejes szekerek zörgése hallatszott fel hozzá. 
Nem tudott mit csinálni egész nap, csak pipázott 
a régi olcsó dohányból és pontos jegyzéket vezetett 
arról, melyik vállalatba mennyit fektettek be a fiai, 
Ferencz ennyit, László ennyit s a nyereséget szám
lálta ; ha aztán valahol veszteség mutatkozott, arcza 
fakó lett az izgalomtól s alig lehetett őt megnyug
tatni.

‘Legbiztosabb — mondta fiainak — ha itt van 
a vasszekrényben, a kulcsa pedig a zsebemben.*

A veszteségek pedig egy idő óta gyakrabban 
mutatkoztak. De a két fiatal Csillagh annál meré
szebben játszott; mindenáron ki akarták erőszakolni 
a szerencsét s mint ilyenkor rendesen, az izgalom, 
a nyereségvágy megfosztja az embereket a higgadt
ságtól, pedig a nyugalomra és hidegvérre épen ott 
van a legtöbb szükség. Egyideig titkolták az öreg 
úr előtt a helyzetet, mert ismerték őt s tudták, hogy 
azonnal visszavonta volna a kiadott tőkéket; s az 
épen most nagy baj lett volna, mikor egy nagyon 
nagy nyereséggel kecsegtető ügyletbe, úgyszólván, 
összes tőkéiket belefektették s ebből remélték min
den veszteségüket kipótolni. Erről az ügyletről az 
öreg úr is tudott s nagy izgalommal várta ennek 
lebonyolítását, annál is inkább, mert ennek nyere
ségéből akarták fiai az ő tőkéinek egy részét vissza
adni, a mit ő mindinkább sürgetett. De nem adták 
vissza, mert a fösvény pénzén nincsen istenáldás; 
sok köny, sok szenny tapad ahhoz.

A mit Csillagh évek hosszú során át gyűjtöge- 
getett, kuporgatolt, — elúszott minden. A vállalat 
nem sikerült és magával rántotta az egész vagyont; 
alig maradt valamijük. Az esetet már nem lehetett 
Csillagh Gáspár előtt sem eltitkolni, hiába bizonyít
gatta az öreg a hitelezőknek, hogy itt minden az 
övé, a pénzt ő csak kölcsön adta fiainak. — nem 
használt semmit. Mikor aztán kétségtelen volt, hogy 
egészen tönkre jutottak, az öreg úr fiai ellen fordult, 
majd önmagát, hiszékenységét átkozta, valósággal 
dühöngni kezdett s végül tehetetlenül roskadt össze.

IV. A támasz megjelenik.

Mikor magához tért, nem volt már a saját palo
tájában, a kórház egy tiszta, fehér ágyában ébredt 
fel, a hol többen voltak hozzá hasonló nyomorultak 
és betegek. Próbált megmozdulni és nem bírt; fél 
teste meg volt bénulva. Alig kezdett eszmélni, első 
volt, hogy az oldalához kapott; ah, de nem csör- 
rentek meg az aranyak! Lassan-lassan tudatára 
ébredt, hogy hol van, mi történt vele. De hol van-
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«E könyv az élet könyve, a Biblia. Benne meg
találod mindazt, a mi téged Isten kedves gyerme
kévé tehet. Olvasgasd szorgalmasan s vésd szivedbe 
minden szavát, gyermekem! El ne feledd minden 
munkádat Istennel kezdeni, Istennel végezni! S még 
ha a halál árnyékának völgyében jársz is, meg ne 
rettenj, hanem menj egyenesen azon az úton, me
lyet Isten törvénye neked kijelölt. S ne félj, — a 
mit keresel, megleled ! >

Az ifjú áhítattal hallgatta a nő szavait; s végül 
megragadva kezét hálás csókjaival borította el azt. 
Azután kézen fogta kísérőjét, az erény angyalát, s 
elindult életútjára — s mindhalálig együtt járt vele.

S megtalálta a mit keresett. p  T

Tem plom i fohászok. 
Bejöveikor.

I{egyeímedBöl megjelentetíi 
jSzent Házadban, Istenem !
A d d  telkedet, Hogy nevedet 
Méítóképen tiszteljem ;
Vésd szivembe szent Igédet,
Hogy a szerint járjak, é ljek!

Kimenetkor.
Hátét mondok Kéked, Atvám,
Hogy RázadBan teltettem,
H it IgédBöt megtanultam,
He add, Rogy eífeledjem ! 
j$  fia a oilág Bűnre kisért,
Maradj velem a k r isz tu sé r t!

Frenyó Lajos.

A jó tett áldást hoz.
— Elbeszélés. —

li. A z a r a n y a k .  (Folytatás).

. És ott is m aradt; de nem volt benne köszönet. 
A hirtelen fellángolás, a mely nem engedte meg 

•  Csillagh Gáspárnak, hogy anyja temetése napján 
kiűzzék az árvát a házból, később már lelohadt s 
Bózsi ki volt szolgáltatva Csillaghné kegyetlen ter
mészetének, a kinek szive még az övéivel szemben 
is érzéketlen maradt, hát még az idegen árva iránt. 
Olykor-olykor ugyan Csillagh pártját fogta a leány
nak, a ki őt még mindig olyannak látta, mint ama 
napon, midőn először vette védelmébe: irgalmasnak, 
jószivünek s mindig annyi hálával tekintett rá, hogy 
a mogorva embert szinte zavarba hozta; mert 
érezte, hogy ez az árva leány őt jónak tartja; pedig 
nem volt jó, ezt is érezte. Bózsi, mint valami fel
sőbb lényt, tisztelte őt s ezen a néven aztán mint
egy indíttatva érezte magát olykor egv-egy jó szót 
szólni hozzá, a mit aztán a leány még nagyobbra 
vett; mert hiszen őt mindenki rossz szemmel nézte. 
Úgy van az, a ki sohasem lát naplényt, a ki körül 
mindig borús az ég, a kivillanó napfényt is teljes

sugárnak látja és hálával fogadja. így volt Rózsi is 
Csillagh jó indulatával, a melyet sokkal nagyobbnak 
képzelt, mint a milyen valóban volt.

így múltak lassan a napok, lassan és kínosan, 
de mégis csak múltak. Két éve volt már, hogy az 
öreg Csillaghnét letették az örök nyugalom helyére 
és a hogy Bózsi tovább is ott maradt a háznál és 
ette a panaszos kenyeret. Nagy leány volt már és 
belátta, hogy neki itt nincs helye, sohasem lesz itt 
igazi otthona, a milyen az öreg asszony életében 
volt és mentői több szenvedés jutott ki neki az 
életben, annál inkább megerősödött benne a vágy, 
hogy a mások szenvedésének enyhítésére szenteli 
életét; vannak még nálánál is szerencsétlenebbek, ő 
legalább egészséges, de azok a szegény szenvedők, 
a betegek az igazi elhagyottak, gondolta sokszor a 
fiatal leány. Ö nem feledte el azt a sok jó és nemes 
gondolatot, miket az öregasszony örökségképen reá 
hagyott s a mik az ő szivébe mélyen bevésődtek. 
Hányszor mondta neki az öreg Csillaghné, ha bete
geskedett és Rózsi oly gyöngéden és figyelmesen járt 
körülötte :

«Te igazi betegápolónak születtél, kis leányom*.
Most mindez újra eszébe jutott, a mint helyzete 

mindinkább tűrhetetlenebb lett a házban. Még azt is 
felhányta a ház asszonya, a mit megevett; felhányta 
ottlétét, hiába való voítát. Egyszer aztán megkérte 
Csillagh Gáspárt, ha írna dr. Baliának, a ki valaha 
jó barátságban volt Rózsi szüleivel, mikor még a 
vidéken lakott; írjon neki és kérje meg, hogy ott a 
kórházban, Pesten, a hol most főorvos, vegyék őt 
fel ápolónőnek mert ő csak az szeretne lenni.

Csillagh megtette, a mire a leány kérte, a miért 
aztán Rózsi ismét oly hálás tudott lenni, hogy Csil
lagh szinte szégyenkezett; hiszen ő maga is örült, 
ha megszabadul Rózsitól, a ki annyi perpatvarnak 
a tárgyát képezte közte és felesége között.

A válasz megjött, a fiatal leány egészen belesápadt 
a levél olvasásába. Dr. Bállá emlékezett a családra 
és hajlandó volt Rózsit mint segédápolónőt felvétetni.

Rózsi öröme határtalan volt; a mitől más fiatal 
leány megijedt volna, ő azt a legnagyobb örömmel 
üdvözölte. Ápolni a szenvedőket, a betegeket, hasz
nossá lenni valakinek ! — ez volt Rózsi vágya. Ezen 
elhatározására nagy befolyással voltak, a meghalt 
Csillaghné szelíd szavai, mikor a bibliából idézett:

«Legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei Atyátok 
is irgalmas! (Luk. 6. 36.). Legyetek egyesek, egy
másnak nyomorúságában egyaránt bánkódok, atya- 
fiúi szeretettel felékesítettek; irgalmasok, kegyelmesek 
(Pél. 3. 8.). A ki megutálja az ő felebarátját, vétke
zik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cse
lekszik, óh mily boldog az! (Péld. 14. 21.).

Ezek és a másik Csillaghné folytonos szemre
hányásai s a folytonosan szemei előtt levő irgalmat- 
lanság, rosszszivűség juttatták czélhoz.

Eljött az elutazás napja; csekélyke kis holmijá
val hamar készen volt. Délután kellett indulnia s 
mielőtt talán örökre elhagyná e helyet, elment még 
elbúcsúzni áldott emlékű keresztanyja és szülei sír
jától. Itt töltötte ezen a helyen gyermekéveit, és 
most az elválás perczében csak a ritkán élvezett 
boldog perczekre emlékezett. Lehajtott fejjel gondol-
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Hazai és külföldi hirek.
Püspöki látogatás. Gyurátz Ferencz, a dunán

túli ev. egyházkerület fáradhatatlan püspöke a somo
gyi egyházmegyében f. évi május hó 25-től június 
8-ig egyházlátogatást, fog tartani. Meg fogja látogatni 
Vése, J.-Berény, P.-Szt.-Király, Gyékényes, Ns.-Pátró, 
Surd, Légrád, Szepetnek, Nagy-Kanizsa, Szend, An- 
tunovácz és Krasztovácz anyagyülekezeteket és köz- 
ben-közben mintegy 9 leánygyülekezetet. — A so
mogyi esperességben 52 év óta nem volt püspöki 
látogatás, elképzelhető tehát, hogy a hívek mily lel
kesedéssel várják a kerület szeretett főpásztorát.

A Tabitha jótékony nőegylet e hó 3-án tar
totta évi rendes közgyűlését, özv. Haberern Jónáthánné 
úrnő elnöklete alatt. A elnöknő, a titkár JurenáJc 
Janka kisasszony s Kurcz Sámuel pénztáros évi 
jelentései megint egy áldott tevékenységről s az egy
let vagyoni gyarapodásáról adtak örvendetes értesí
tést. Elnöknő jelentette, hogy az egylet a szerencsét
len halállal kimúlt szeretett királynénk emlékére egy 
• Erzsébet királyné-alapot» létesített, a melyre eddig 
elé közadakozásból 301 frt gyűlt össze. Nagyfokú s 
valóban elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki a 
nőegylet anyagi felvirágoztatása körül annak véd
nöke: Tisza Kálmánná, szül. Degenfeld-Schomberg 
Ilona grófnő, a ki a múlt év folyamán 3125 frtot 
gyűjtött az egyletnek, mely összegnek 50 frtot meg
haladó egyes adományai tőkésíteni határoztattak. Az 
egylet vagyona most már a 30 ezer forintot meg
haladja. Múlt évi bevétele (május 3-ig) 7384 frtot, 
kiadása 6237 frtot tett ki. Ebből 1520 frt kenyérre, 
lábbeliekre 1397 frt, 142 frt kész fiú ruhákra, 595 frt 
ruhakelmékre s a többi pénzbeli segélyekre, fűtő
anyagra, szabásra, varrásra stb. fordíttatott. Az egy
let ez évben újra egy 20 koronás ösztöndíjat ala
pított, melynek kamata egy szorgalmas, szegénysorsú 
s jómagaviseletű gymn. növendéknek lesz adandó. 
A titkári jelentésből az egylet működésének feltünte
tésére a következőket idézzük: «Egy rendkívüli és 
25 rendes ruhavarrással kapcsolatos összejövetelt és 
választmányi ülést tartottunk, melyeken 1068 darab 
új ruha és fehérnemű készíttetett. Továbbá 633 folya
modó közül rendes heti kenyérsegélyben 77 egyén 
és 231 család részesült, a kik között 15,208 kilo
gramm kenyeret osztottunk ki. 372 egyén, illetőleg 
család között 1168 darab űj és 725 darab viselt 
ruha, fehérnemű, ágynemű és czipő osztatott ki, 
ezek közül régi szokásunkhoz híven most is külö
nös gondot fordítottunk iskolás gyermekekkel meg
áldott családokra, — a kiknek száma 334 volt. Egy- 
egy pár új lábbelit 624 egyén kapott; 34-en pedig 
fütő anyaggal lettek ellátva. Végre az idén is 108 
darab új és 938 darab viselt női, férfi és gyermek
ruhát, fehérneműt, és ágyneműt és czipőt kapott az 
egylet ajándékul. Hölgyeink közül 22-en ismét 228 da
rab fehérneműt varrtak a szegények részére a közel
múlt szünidő alatt. Robitsek Józsefné úrnő nemes 
szive által indíttatva, a Tabitha-egyletnek 30 olyan 
szegény családját, kiknek az egylet már nem nyújt
hatott segélyt, annak nevében kenyérrel, ruhával, 
sőt pénzzel is gyámolította*. — Valóban nemes

munka az, a mit itt a nők e lelkes csoportja most 
már huszonhatodik éve végez, vajha másutt is akad
nának követőik! Az Úr áldása nyugodjék e nemes 
törekvésen!

A kőszegi új ev. leánynevelő-intézet igaz
gatójává Isdk Mária úrhölgy lett megválasztva. Izák 
Mária egyik kiváló tanítónője az aszódi leánynevelő
intézetnek s ez utóbbi intézetet távozása által min
denesetre érzékeny veszteség éri. Különben örülünk 
a dunántúli kerület jó választásának s az új igaz
gatónő működésére az Isten áldását kivánjuk.

Belmissziói értekezlet Budapesten. A szoká
sos összejövetelt a fővárosi prot. férfiak május 1-én 
ismét megtartották Rackát Dániel és Szilassy Aladár 
elnöklete mellett. Az értekezlet elején Szilassy Aladár 
elnök meleg szavakkal üdvözölte Duka Tivadar lon
doni hazánkfiát, ki az értekezleten véletlenül szintén 
résztvett. Az értekezletet dr. Szabó Aladár theol. 
tanár vezette be, fejtegetvén «a biblia-olvasás jelen
tőségét egyéni, családi s egyházi tekintetben* s végül 
azt indítványozza, hogy 1. mondja ki az értekezlet, 
hogy a Bibliával való beható foglalkozást úgy az 
egyén üdvössége, mint a család boldogsága s az 
egyház és a nemzet előmenetele szempontjából 
feltétlenül fontosnak tartja; 2. szavazzon köszö
netét a biblia-társaságoknak kifejtett buzgóságukért; 
3. mondja ki az értekezlet, hogy a kér. szellem erő
sítése végett szükségesnek tartja egy magyar biblia- 
terjesztő-társaság alkotását. A tárgy fölött élénk eszme
csere indult meg, mely közben Kovács Lajos ref. 
hittanár azzal egészíti ki az előadói javaslatot, hogy 
az értekezlet egyúttal a Bibliának az iskolákba és 
a kórházakba való bevitelét is sürgesse s lehetővé 
tegye. Paulik János ev. vallástanár ezzel kapcsolat
ban helyesnek tartaná, hogy a mennyiben a Bibliá
ban nehezen érthető és kényes helyek is vannak, olyan 
Biblia adassék az ifjúság kezébe, a melyből a kényes 
helyek kihagyatnak s a nehezen érthetők rövid ma
gyarázatokkal legyenek ellátva; Németországban, 
tudni való, az ilyen bibliák közkézen forognak. Az 
értekezlet azonban az egész biblia mellett foglalt 
állást. Az ülés végén Bachát Dániel elnök rövid 
pillantást vetve az értekezletek eddigi működésére, 
kijelöli a jövendőben való ténykedés irányát, hang
súlyozván, hogy a jövendőben fődolog lesz egy fő
városi misszió szervezése, a mely a hittől s egyháztól 
elhidegült lelkeket a hitnek s az egyháznak vissza
hódítani igyekeznék. A beszédet általános helyeslés 
kisérte. S végül az értekezlet elhatározta, hogy szep
temberben gyűléseit tovább folytatja.

Néh. Breznyik János síremlékére mostanáig 
1102 frt 70 kr gyűlt be, mely összegből levonva a 
postai s nyomdai költségeket, 1066 frt 70 kr áll 
rendelkezésre. Miután a síremlék a kerítéssel együtt 
1250 írtba kerül, szives adományokat még elfogad 
Okolicsányi Gyula ügyész (Budapest, Tisztviselő-telep, 
Delej-u. 10. sz.).

A pesti ev. magyar egyház e hó 7-én tar-' 
tóttá évi rendes közgyűlését dr. Wágner Géza fel
ügyelő és Horváth Sándor lelkész elnöklete alatt. A 
felügyelői s lelkészi jelentések után e gyűlés egy 
nagyon fontos s az egyház életében — azt hisz- 
szük — mély nyomokat hagyó intézményt létesített,
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t. i. a fővárost lelkészi körökre osztotta fel s a ren
des templomi istentiszteleteken kívül még hat helyen 
istentiszteletek tartását rendelte el. Ennek tudniillik 
az a története, hogy az egyház mostani buzgó fel
ügyelője s presbyteriuma belátva azt, hogy híveink a 
fővárosban a szétszórtság miatt olyanfokú lelki gon
dozásban, a milyen kívánatos volna, nem részesül
hetnek, mozgalmat indított az iránt, hogy a főváros 
több helyén istentisztelet szerveztessék s ennek veze
tése s vele kapcsolatban az ev. hívek lelki gondo
zása a hitoktatói karra bizassék. A közgyűlés a 
nagyhorderejű javaslatot elfogadta s így szeptembertől 
egyelőre havonként egyszer a következő hat helyen 
tartanak ev. istentiszteletet : az V—VI. kerület 
részére, váczi-úti iskola; vezető lelkész: Paulik. János; 
VI—Vli. kér. szív-utczai iskola, vezető lelkész: 
Kaczián János; VII. kér. murányi-u. iskola, vezető 
lelkész: Majba Vilmos; VIII. kér. Baros-utczai iskola, 
vezető lelkész: Klaár Fülöp; IX. kér. mester-utczai 
iskola, vezető lelkész: Sass Béla; X. kér. Kőbánya, 
vezető lelkész: Menyhárd Frigyes. A gyűlés e czélra 
120U forintot szavazott meg. A gyűlésen előterjesz
tettek a számadások. Jelentetett továbbá, hogy az 
egyháznak egyik nem rég elhunyt buzgó tagja: 
Édeskuty Lajosné a magyar egyháznak 500 forintot, 
a templomépítési alapra 500 forintot, az árvaház
nak 500 forintot s a Tabitha-egyletnek 100 forintot 
hagyományozott.

Ünnepelt tanár. Lehr Albert, a budapesti ev. 
főgimnázium tudós tanára, nemsokára nyugalomba 
vonul. Mielőtt a köztevékenység teréről elbocsátanák, 
régi tanítványai és tisztelői — a mint halljuk, 
Kozma A. és Tóth Béla ismert íróink vezetése alatt 
— ünnepélyt rendeznek a tiszteletére. Az ünnepély 
május hó végén fog megtartatni.

Halálozás. Április 22-én hunyt el Nagy Lajos 
a nyíregyházi ev. egyháznak 38 éven át. volt fő
orgonistája s így egyházunk egy derék munkással 
ismét szegényebb. A boldogult kiváló szaktudós volt 
az egyházi zeneirodalom terén s nagy «Chorál-köny- 
vét» általánosan használják. Elhalálozását méltán 
fájlalhatjuk. Béke poraira!

Az országgyűlésnek legérdekesebb tárgya ez 
idő szerint az úgynevezett ‘kúriai bíráskodás*, a 
mely körül hosszabb időn át élénk vita folyt. A 
dolog rövid magyarázata tudniillik a következő. Az 
ellenzéki pártok, már hosszabb idő óta sürgettek 
egy olyan törvényt, a mely a követválasztások körül 
gyakran előforduló visszaéléseknek elejét vegye, vagy 
azokat megtorolja; s többször vetették szemére a 
most többségben lévő szabadelvű, vagy kormány
pártnak azt, hogy a választások reá nézve azért 
ütnek ki előnyösen, mivel különféle hivatalnokai az 
alattuk álló közegekre kényszerítő befolyást gyako
rolnak, a mi által a választások tisztasága szenved. 
A kúriai bíráskodás lenne hivatva tehát ezen segíteni, 
a mely szerint a választások körül felmerült panaszok 
elbírálására legmagasabb ítélő biróságunk: a ma
gyar kir. kúria jelöltetik ki s több oly szigorú rend
szabály hozatik, a mely a választási visszaéléseknek 
útját vágná. A törvény szerint büntetendő cselek
mény számba megy pl. a korteskedés, vagy az olyan 
erőszakoskodás, a mikor a feljebbvaló alantas hiva

talnokát ígéret vagy fenyegetés által ide vagy oda 
kényszeríti szavazni stb. Nagy port vert a törvény- 
javaslatnak az a része (170. §.), melyet «szószék-sza
kasznak* neveztek el s a mely szigorú büntetés terhe 
alatt tiltja a lelkészeknek a templomban való poli
tizálást vagy a vallási dolgoknak kortes czélokra 
való felhasználását; a mit tényleg üldözni is kell, 
mert az nem templomba való. E szakasz felvételére 
állítólag az indította a törvényhozókat, mert voltak 
esetek, hogy egyes plébánosok s könnyelmű heczkáplá- 
nok a szószéken politizáltak s híveiket nem egyszer 
kegyszerek elvonásával is fenyegették az esetre, ha 
nem velük szavaznának. Minket, evangélikusokat e 
szakasz nem érint, mivel a mi lelkészeink — hála 
Istennek! — vallási dolgokat nem szoktak politikai kor
teskedésekre felhasználni. E szakasznak törvénybe 
való iktatása ellen különösen a néppárt tiltakozott. 
A felső házban a törvényjavaslatot e hó 10-én tár
gyalták s daczára annak, hogy a római katholikus 
püspökök mindent megtettek arra nézve, hogy e sza
kasz kihagyassék, — a többség a törvényjavaslatot 
elfogadta.

Figyelemreméltó könyv jelent meg legköze
lebb a könyvpiaczon. Czíme: ‘Szentföld, képek az 
ígéret földéről, a szentírás magyarázatához*. Irta: 
Schneller Lajos bethlehemi ev. lelkész; a 10-ik ki
adás után fordította: Czékus László abaúj-szántói 
ev. lelkész. Az érdekes mű két részből á ll; az első 
rész <A karácsonyi történethez*, «Jézus Názáret- 
ben», «Bibi iái nyomok*, «Az Űr szenvedésének tör
ténetéhez* fejezetek alatt 32 élénk s vonzó képben 
mutatja be a Szentföld történetét, viszonyait, szo
kásait s összevetvén a mostani palesztinai életet a 
bibliai feljegyzésekkel ezeknek megértéséhez nagy
ban hozzájárul. A második részben pedig a szerző 
a Szentföldön való utazásait írja le. A mű Német
országban («Kennst du dér Land ?» czím alatt) 
10 kiadást ért, a mi közkedveltsége mellett tesz 
bizonyságot. A fordítás igen szép s ügyesen adja 
vissza a szerzőnek költői lendületű szövegét. A mű 
kiadásáért úgy a kiadó Traktátus-társaságot, mint 
a gondos fordítót köszönet illeti meg. Kapható 
Gladise/szky Károly ev. ref. lelkésznél, Budapesten 
(V., Alkotmány-u. 15). Ára 2 írt. Melegen ajánljuk 
a lelkész urak s a művelt közönség figyelmébe

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
május 13-án.

G a b o n a f a j E g y  h e k to l i t e r  
s ú ly a  k iló k b a n

Á ra  100 k g rn a k

le g k is . á r le g n . á r

B á n s á g i b ú z a  . . . . 74—81 8.95 9.70
T ís z a v id é k i  b ú z a  . . 74—81 8.90 9.60
P e s tv id é k i „ . . 7 4 -8 1 8.85 9.60
F e h é rm e g y e i  „ . . 74—81 8.85 9.30
B á c s k a i „ . . 74—81 8.80 9.30
R o zs , I. r e n d ű  . . . 70—72 7.20 7.35

„ I I .  „ . . . — 7.05 7.20
Á rp a ,  t a k a r m á n y  . . 60—62 6.15 6.35

» é g e tn i  v a ló  . . 62—64 5.80 6.10
„ s e r fö z é s re  . . 64—66 6.60 7.—

Z a b , ó ............................. 39—41 6.— 6.10
„ ú j ............................. 39—41 5.75 5.95

T e n g e ri, b á n s á g i ,  ó — 4.40 4.45
„ m á s n e m ű , új . — 5 .— 5.25

R e p c z e , k á p o s z ta  . . — 11.25 12.—
„ b á n s á g i  . . . — —.— — .—

| K ö le s , ó ............................ — 4.15 4.45

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


