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Pünkösd.
Pünkösd előtt állunk, a mely ünnep az alapját 

képező eszme fontosságánál fogva méltán csatlako
zik a keresztyén egyház többi nagy ünnepeihez. 
Magyar népünknek kedvelt ünnepe volt mindig. Dal 
és közmondás beszél ró la ; s a régi múltban, a mi
kor még fajunk eredeti természetessége nem volt 
annyira megrongálva az újabb korszellem által be
plántált mindenféle mesterkéltségekkel, sok apró- 
cseprő, de alapjában kedves népszokás, népünnepély 
csatlakozott hozzája, a melyekben az emberi kebel 
mélyén élő költői érzés keresett kifejezést, élesztve 
a természetnek ilyen tájt viruló pompájától is.

Nekünk, keresztyéneknek emlékezetes szent na
punk a pünkösd: a Szentlélek kitöltésének s a kér. 
anyaszentegyház alapításának emlékünnepe. Vissza
tekintve abba a korba, a mely ezt a napot szentté 
avatta, lehetetlen, hogy áhítatos, felemelő érzés ne 
keljen az ember szivében annak a szent hevületnek, 
annak a magasztos érzésnek a láttára, a mely hajdan 
Jeruzsálemben Péter apostol ajkain oly szép kifejezést 
találva csodás égi varázsként hozta mozgásba, magá
val ragadta a sziveket s a mely, mint tavaszi nap
sugár csókja a mező virágait, ezerek szivében keltette 
életre s erősítette meg a Krisztusban való hitet, a 
Krisztus iránti szeretetet, megvetvén ez által szent egy
házunknak az alapját. Oh szent lelkesedés, csakugyan 
égi tűz volt az, mely akkor világolt, s a melyért, 
hogy világolt, nem tudhatunk elég hálát adni a jó

Istennek! Az ezen szikra által meggyújtott tűznél 
talált meleget az élet zord hidegében didergő embe
riség ; ez nem engedte elfagyni a keblében rejlő ne
mesebb érzések bimbait; s ez fejlesztette ki azokat 
szivet-lelket gyönyörködtető tavaszi virulattá.

Ma is ugyanaz a nap világít fölöttünk, mint ak
kor ; ma is úgy áll virágjában a természet, mint 
akkor; s a keresztyénségnek akkor lángra löbbantott 
mennyei szövétneke ma is úgy, sőt ezerszeresen 
nagyobb mértékben szórja szét sugarait, mint akkor, 
— de azért a mélyebbre tekintőnek lehetetlen észre 
nem vennie, hogy a manapság sokat hangoztatott 
s dicsért külső haladásunk alatt fagy van, — fagy 
a szivek mélyén. A szivek, — ha nem is mind, de 
legalább nagyobb részben, — nem tudnak oly mele
gen érezni, oly magasan szárnyalni, oly nemesen 
gondolkozni, oly türelmesen tűrni, oly boldogan 
dobogni, a mint azt két bosszú ezredév óta reájok 
irányuló meleg napsugár után várhatnék.

S mi ennek az oka?
Oka ennek nagyon is világos. Az a gonosz szel

lem, a melyet «sötétség fejedelmének* nevez az írás, 
terítette ki szárnyai! s ezeknek árnyéka csinálja 
bennünk s körülöttünk azt a nagy hideget. S mi 
nem vagdaljuk eléggé e sötét szárnyakat, megelég
szünk az alattok tenyésző hitvány zuzmókkal, pincze- 
gombákkal a helyett, hogy kilépnénk «az élet ama 
világosságára*, melyet Krisztus gyújtott nekünk s a 
mely melegít, erőt ád, virulást fakaszt, gyönyörköd
tet, boldogít.

Sokat jajgatunk, panaszkodunk naponként az ön
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zés, erkölcstelenség terjedése, házi tűzhelyeink hide
gülése miatt. S jajgathatunk is, inért tényleg nem 
kevés a haj körülöttünk! De panaszunk jogos-e ugyan ? 
Megtettük-e mindazt, a mit nyomorúságunk eltávoz- 
tatására lehetett? Minden családapa vagy család
anya oda állott-e Péterként az élet vagy csak saját 
házi körének piaczára hirdetni Azt, a Kinél egyedül 
van élet, orvosság?

Minden nap s minden napon számtalan példa 
mulatja nekünk, hogy a szivek Krisztus nélkül hova 
jutnak. Két ezredév igazolta az ő evangyéliomát az 
erény, a boldogság és az üdv főfeltétele gyanánt. 
Óh ne taszítsuk el az égnek ezt a legnagyobb áldá
sát magunktól! Szivünk egész hevével öleljük keb
lünkre a felfeszített s feltámadott Krisztust! Legyen 
mindenikünk, — az apa, az anya családjában, a 
munkaadó műhelyében, a hivatalnok hivatalos helyi
ségében, utczán és mindenütt, egy-egy Péter apos
tol, a ki bátran vallja s lelkesedéssel hirdeti az Úr 
által közlött szent és örök igazságokat! Legyünk — 
mint amaz első keresztyének — «állbalatosak az apos
toloknak tudományában, a közösségben, a kenyér 
megtörésében, a könyörgésekben* (Csel. 2, 42.) — 
és akkor megújulnak a szivek s érezni fogják a 
keresztyénség boldogító áldásait!

Paulik János.

M enjetek el a  széles világba!
Máté ev. 28, 19.

Menjetek el a széles világba!
— Fel igy az Üdvözítő szava hív, — 
Hirdessétek nevét fenkiálltva,
Hogy üdvözöljön minden hivő szív! 
Hajózzatok pogány tenger felé,
Sötét homály partjait ellepő, —
Hadd fényije be égi hit világa:
Menjetek el a széles világba!

Zárt ajtóhoz ha vezet utalok,
Csak zörgessetek csüggedetlenül!
Bírói szék elé ám jussatok,
Ki árthatna ? Az Úr vigyáz felül.
Durva lelket 0  meggyőzni segít,
Előttetek zárt ajtókat megnyit,
Élteteknek szent a hivatása:
Menjetek el a széles világba !

Keleten a mint kél világ napja 
S bíborosán hajnalpírban ragyog,
Hű tanítvány helyét elfoglalja 
S  mindhalálig híven megmarad ott.
Most is hűség fő  a szent munkába’
Úr mezején nem hull mag hiába,
Nagy a mező, de kevés munkása:
Menjetek el a széles. világba !

Hitterjesztő követül hadd szálljon 
El világgá kebletek imája,
Hő érzéstek hogy imává váljon 
Lám meghagyta Az is, Ki megvolta.
0  tanított *jöjjön el országod»
S  hogy eljöjjön Szentleiket bocsátott.

A Szentlélek benn él az imába’:
Menjetek el a széles világba!

Úr ügyéért áldozatot adni 
Vonakodnak ? óh mondja ajkatok:
*Mi érettünk keresztfán meghalni 
Urunk Jézus de nem vonakodott !>
Nem lesz hiába bármely áldozat,
0 , a szeretet, jegyzi azokat,
Ki ott lakik már az üdv honába': — 
Mondjátok el a széles világba!

Örök élet révébe vezetnek 
Egymás után tűnő éjek-napok,
Ég szeráphi ekkép zengedeznek:
Boldogság van, hol az Úr lakik — ott. 
Bölcs az, kinek menny a legfőbb vágya, 
Arra vár az üdvnek koronája.
Ki végig hű, nem küzd az lilába;
Menjetek el a széles világba!

Német után K ir á ly  M á tyá s.

Hiú á l mok.
— Elbeszélés. —

V I. (Folytatás.)

Minka másnap korán reggel elhagyta a tanácsosné 
házát.

Úgy érezte magát, mintha szivét-lelkét összetép
ték volna. Másodszor zuhant le a magasból, melybe 
hiú álmai emelték, a borzalmas mélységbe, hol min
denütt ijesztő sötétség vette körül.

Megalázva, a legundokabb gyanúkkal terhelve 
martalékává lett a csalódások s lelkiismereti furda- 
lások gyötrelmeinek.

Őrjöngő gondolatoktól üldözve bolyongott a zajos 
utczákon a tolongó sokaság közt, hol egy ismerős 
arczczal, egy részvevő tekintettel sem találkozott. 
Óh, ha egy csapással véget vethetne e nyomorult 
életnek, ha egy pillanat alatt eltűnhetne, megsemmi
sülhetne, hogy soha senki ne hallana róla semmit!

Úgy vonzotta valami a Duna felé, — merően 
nézte a magas házak ablakait . . .  — egy ugrás 
csak! — — nem, nem !

Hátha nem sikerülne ? ha kimentenék, életre hoz
nák ? — A kínnak s gyalázatnak hullámai akkor 
csak annál inkább összecsapnának fölötte.

A magas házfalak közt a zsibongó tömegben 
fojtonak érezte a levegőt, valami hajtotta ki a sza
badba, távol az emberek zsivajától, mely enyhülést 
nem hozhatott mélyen sebzett szivének. Betért a Nép
ligetbe, melynek széles útain csak elvétve találko
zott egy-egy magányos sétálóval. Fölkeresve egyik 
legárnyékosabb helyét s ott egy padra ülve elme
rült zajongó gondolataiba. A hüs reggeli szellő, mely 
homloka forróságát enyhítette, friss széna illatát 
hozta feléje, fölötte édesen susogtak a fák sűrű lombjai 
s ágaik közt vidám madárkák csicseregtek. Minka 
keblét nehéz sóhajok emelték, melyek önkénytelenül 
forró imába olvadtak át. B u z g ó n ,  m é l y e n ,  
i g a z i  á h í t a t t a l  i m á d k o z o t t ,  m i n t  e d d i g  
mé g  s oha ,  s oha .  Egyszerre csak megeredtek kö-
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nyei s a mardosó fájdalom mindinkább enyhülni 
kezdett. Me g t a l á l t a ,  k i h e z  ke l l  f o r d u l n i  a 
s z e g é n y ,  g y e n g e  e m b e r n e k ,  h a a  f á j d a l 
m a k  t e n g e r e  e l b o r í t á s s a l  f e n y e g e t i ;  
me g t a l á l t a ,  ki  e m e l h e t i  f el  a l e s ú j t o t t a t ,  
ki  ö n t h e t  új  r e m é n y t  a k é t s é g b e e s é s s e í  
k ü z d ő n e k  l e i ké be .

Nem azért kellett-e neki is fenékig üríteni a 
csalódások poharát, mert elbizakodottságában saját 
erejére akart támaszkodni ? . . .

— Minka! — hangzott most közelében egy is
merős hang.

Minka ijedten összerezzent, de egyszerre öröm
hang tört ki kebeléből, mert a mint föltekintetf, 
Gyulát látta maga előtt.

— Gyula! . . . Gyula! — kiáltott felugorva s kar
ját önkénytelenül kinyújtva a kedves ismerős alak felé.

Gyula erős karral forrón magához ölelte s a lány 
nem szabadkozott, nem ülközött meg a meleg foga
dáson érezte, hogy azt a szivei, melyre most fejét 
hajtja, egészen más érzelmek dobogtatják, mint azo- 
két, kik oly gyilkos fájdalmat okoztak neki.

— Csakhogy megvagy ! — szólt Gyula, gyengé
den simogatva Minka arczát. — De ni, mi az. hisz 
sírtál! Mondd csak, hol voltál? mit teltél? — mi 
járatban vagy ?

Leültek egymás mellé a padra s Minka elmon
dott Gyulának mindent, a mi őt érte, híven, minden 
leplezgetés nélkül.

Elmondta mennyit csalódott, mennyit szenvedett, 
mióta elhagyta jóltevőinek házát s mily örömest 
térne vissza, ha nem érezné, hogy nem méltó azok 
bocsánatára, kiket oly súlyosan megsértett.

— De hát hogy kerülsz te ide — kérdi Gyulát 
midőn sorsának elbeszélését befejezte s csak most 
vette jobban szemügyre kissé megvedlett alakját.

— Jaj, édesem, hosszú sora van annak! — só
hajtott Gyula. Sok bajon mentem én is keresztül, 
de belátom, hogy megérdemeltem, mert könnyelmű
ségemben sok haszontalan dolgot vittem végbe.

— De mért jöttél el hazulról ? — tudakozódék 
Minka.

— Hát édes apám utánad küldött, hogy felke
resselek s minden áron haza hozzalak, mert ha Lujza 
néni megtudná, mit tettél, nagy baj lehetne belőle.

— Szegény fiú, ugyancsak kereshettél ebben a 
nyüzsgő embertömegben, mikor senkitől sem kap
hattál útbaigazítást,

— No csak ne sajnálj, nem vagyok én arra 
méltó. Hát azt hiszed, hogy csak kis ujjamat is meg
mozdítottam éretted? Örültem, hogy kiszabadultam 
a szülői házból s élhettem világomat a fényes nagy
városban. Különösen az az ördöngös kis színésznő 
forgott egyre a fejemben, kivel otthon megismerked
tem s kiről tudtam, hogy a nyárra ide van szer
ződve egy színházba.

— S csakugyan rátaláltál?
— Bár ne találtam volna, verje meg az isten 

az utálatos fajtáját! Úgy az orromnál fogva vezetett, 
mint az oláh a medvét. Hitegetett, csalogatott, lcpta 
ki zsebemből a pénzt, ajándékokkal hagyta magát 
elhalmozni, aztán elől-hátul kinevetett. — Szegény 
jó édes apám csak küldözgette utánam a pénzt, mert

elhitettem vele, hogy fölkeresésedre sokat kell köl
tekeznem s én szórtam a pénzt esztelenül, — akár
csak a kútba dobtam volna . . . Egy vasárnap drága- 
látos hölgyecskémet egy úri gavallér karján láttam 
sétálni egy mulató kertben. Elöntött a méreg, a vér 
fejembe szállt, de azért türtőztettem magamat s 
lehető udvariasan köszöntve őt, néhány szót intéz
tem hozzá.

— Ki ez a ficzkó ? — kérdezte tőle a czvikkeres úr.
— Czipészem, — veté oda hanyagul az ármá- 

nyos boszorkány. Aztán félvállról oda szólt hozzám:
— Isten hírével, ne háborgasson!
Tyű, az áldóját! ez már több volt a soknál. 

Czipész! — Isten hírével! — pedig most is karján 
viselte azt a karpereczet, melyet tőlem kihizelgett. 
Kibuggyant belőlem a méreg s olyanokat találtam 
mondani a kifestett kisasszonynak s gólyalábú gaval
lérjának, hogy a szemük is káprázott tőle. Ebből 
aztán szörnyű csetepaté lett s csak azon vettem 
magam észre, hogy két pinczér karon ragad s ki- 
pöndörít az ajtó e lé . . . No még ilyen sem történt 
velem! Ekkor ébredt fel bennem először az a gon
dolat, hogy hiszen voltaképen meg is érdemiek egy 
kis leczkét a léha dolgokért s hazugságokért, melyek
kel lelkemet terheltem. — Szörnyen szégyeltem a 
dolgot s megutáltam azt a kaczér teremtést egész 
fajtájával együtt. — Hej Minka, mit nem adtam volna 
érte, ha akkor megláttalak volna s veled haza tér
hettem volna! Most már igazán megpróbáltam, nem 
akadhatok-e valahol nyomodra. De csakhamar be 
kellett látnom, hogy majdnem lehetetlen feladatra 
vállalkoztam. Már azt forgattam fejemben, nem volna-e 
legjobb úgy is hazamenni nélküled, mert ámbár a 
nagyvárosi élet mámorából még nem ocsúdtam fel 
egészen, mégis bántott, hogy olyan hiába költöge- 
tem a sok pénzt, mit mások nehéz munkával sze
reznek. Ekkor atyámtól levél érkezett, mely a haza
térést egyelőre lehetetlenné tette. — Honnan, honnan 
nem — hirét vették valahogy viselt dolgaimnak s a 
levélben édes atyám alaposan megmosta értök a 
fejemet. Azt írja, hogy ne merjek előbb szeme elé 
jönni, míg téged meg nem talállak s haza nem hoz
lak. Addig is érjem be azzal a pénzzel, mit még ki 
nem szórtam az ablakon, ő egy fillért sem küld többé, 
hogy czéda dámákra pazaroljam, kik aztán érte eb- 
rudon kidobatnak az ajtón . . . Hát még azt a 
gyalázatos kerti históriát is megtudták oda haza! 
Gondolhatod, hogy elbúsított a levél; de bizonyos 
tekintetben mégis megörültem neki, mert most már 
feljogosítva éreztem magam arra, hogy régi vágya
mat követve beálljak színésznek. Csakhogy akkor 
kellett átesnem a legszomorúbb csalódáson. A hová 
csak fordultam, mindenütt azt kérdezték, miféle színi 
iskolát végeztem s mikor szép hangomra hivatkoz
tam, kótát adtak a kezembe, hogy énekeljem le róla, 
a mi ott áll. Soha életemben nem énekeltem kóta 
után, a dalegyesületben is csak figurának tartottam 
a kezemben s énekeltem mások után, a hogy hallot
tam. Természetes hát, hogy itt sem boldogultam vele 
s be is vallottam, hogy csak hallás után szoktam 
énekelni. De hát ennyivel sehol sem voltak megelé
gedve s így örülnöm kellett, hogy nagy nehezen 
végre köristának bevettek a városligeti színkörbe.



— Ott aztán hamar kiábrándultam, hamar megun
tam a czifra nyomorúságot s az örökös irigy kedést, 
czivakodást. Nem is tartottam ki tovább két hétnél, 
s azóta újságot árulok az utczán, miből annyit szer
zek, hogy legalább éhen nem halok.

Minka szomorúan hallgatta Gyula elbeszélését, 
közben egy-egy neheztelő pillantást is vetett rá s 
midőn elvégezte, fejét lecsüggesztve felsóhajtott.

— No hiszen ugyancsak megadtuk az árát mind 
a ketten, hogy álomképek után járva, kiszakítottuk 
magunkat a tisztességes családi körből, hol ránk 
híven gondot viseltek! Mi lesz már most belőlünk, 
Gyula, mit tegyünk? — hová forduljunk?

— Ne búsulj. Minka, — vigasztalta őt Gyula,
— most már bátran visszatérhetünk szüléimhez. 
Megtaláltalak, elhozlak, más ember leszek, újdonat új 
tetőtől talpig, dolgozom napestig vígan, jókedvűen 
Egy-két év múlva mester lesz belőlem, aztán, aztán.

Megfogta Minka kezét és kérdőleg, kérőleg nézett 
szemébe.

Minka nem vonta el kezét, de fejét elfordította 
Gyulától.

— Ne kínozz — rebegé — hogy mehetnék én 
vissza szüléidhez ? Hogy lépjem át a küszöböt, melyet 
szökve, .hucsúzatlan hagytam el? hogy nézzek sze
mébe atyádnak, anyádnak, kiknek annyi bút, haragot 
s aggodalmat szereztem ?

— No hisz az igaz, nem épen könnyű dolog, 
magamnak is egy kissé borsóz*k tőle a hátam. De 
már hiába, le kell nyelnünk a keserű pilulát. Ha 
bolondot tettünk, el is kell tűrnünk, ha megleczkéz- 
tetnek érte. Jó túlesni rajta minél előbb. Lásd nekem 
több okom van félni szüleimtől — mert nem titko
lok el semmit; — de mit bánom én, ha kijut is a 
részem 1 megérdemeltem, lakoljak is érte. Hej csak 
te légy otthon Minka, csak te légy megint a régi, 
akkor minden jó lesz!

Minka nem felelt csak nézett maga elé merően 
s arezán egy-egy könycsep gördült alá. Fejét nem 
fordította már el Gyulától, megtűrte, hogy Gyula 
gyöngéden átkarolja, sőt fejét lassanként önkényte
lenül az ifjú vállára hajtotta.

Nem ellenkezett többé; megértenék egymást.
(Vége köv.) TorkoS LészU-

N agy va g y  Isten!
Mikor a viharnak szárnyait kibontod 
És az búgva száguld szerte völgyön, bérczen, 
Eget-verŐ tölgyet kitépve, mint bokrot,
Sudár fenyü-szálut eltörve középen :
— Hatalmadat, Isten, remegve csudálom, -— 
Nincsen Úr, nem lehet, csak te a világon!

De mikor múl’ a vész s boltjáról az égnek 
Leragyog a napfény a harmatos tájra, 
Mosolyg az örömtől arcza a vidéknek, 
Pacsirta a léget dalra gyújtva szántja:
— Nagyságodat, Isten, százszor jobban érzem, 
Leomolok térdre s fönséged dicsérem! . .

if j .  P o rk o lá b  G yu la .

Apró történetek.
A király és apródjai. Aragóniában a 15-ik 

században élt egy istenfélő király, a kit Alfonznak 
neveztek. Ez a kegyes szivű király szomorú szívvel 
nézte az udvarában lévő nemes ifjaknak azt a rossz 
szokását, hogy mikor az ételt feltálalták, csak neki 
estek s egyiköknek sem jutott eszébe kezét imára 
kulcsolni. Egyszer-kétszer csak elnézte a dolgot, de 
aztán elhatározta, hogy egy kis szemléleti oktatást 
fog nekik adni a hálából.

Mikor egy alkalommal az ifjak megint csak min
den ima nélkül ültek az asztalhoz s fogtak hozzá az 
étkezéshez, intésére kinyílik az ajtó s egy piszkos 
ellumposodott alak lép be, leül az asztalhoz s el
kezd falatozni. Az ifjak kérdőleg tekintettek a királyra, 
remélvén, hogy ez a szerénytelen tolakodót ki fogja 
utasítani. A király azonban egy szót sem szólt s 
nyugodtan hagyta falatozni az éhes vendéget. Ez 
pedig evett és ivott a szokatlan jó ételekből s végre 
az ő módja szerint megtörülgetvén száját az abroszba, 
a nélkül, hogy egy szót is szólana s a király előtt 
meghajtotta volna magát, a teremből eltávozott.

Erre már teljes erővel tört ki az ifjak nemtet
szése. ‘Milyen szemtelen és neveletlen ember; még 
csak meg sem köszöni az ebédet; — kiáltották 
mindenfelől az apródok, — megérdemelné, hogy 
megbotozzák ezt a hálátlant!*

«Úgy? — szólt erre gúnyosan a király — nek
tek tehát nem tetszik ennek az embernek a visel
kedése? No, látjátok, ez a koldús pedig'megtestesült 
hasonmástok. A mint ő is minden tartózkodás s meg
hatottság nélkül ült le az asztalhoz s minden köszönő
szó nélkül felkelt tőle: úgy tesztek ti is mindnyájan 
Sohasem láttam, hogy közületek csak egy is össze
kulcsolta volna kezeit, hogy Istennek az ő ajándé
kaiért hálát adjon; mohón estek neki az ételnek, de 
az adományozóról mindig elfeledkeztek. — Szégyel- 
jétek magatokat! . . .»

S a leczke állítólag hatott.
Boldog család, boldog fiatalok, a kiknek nincs 

szükségük ilyen leczkére!
Név és valóság. Egyszer egy tiszt oda lépett 

egy szakasz katona elé s kérdé: «van-e köztelek 
szabó?* Egyszerre hárman léptek elő. De mikor 
megkérte őket, hogy a ruháján meglazult zsinórt öltse 
oda valamelyik hirtelenében, akkor mind a hárman 
hirtelen visszaléptek a sorba. Mert hogy Szabó volt 
a nevük, de egyik sem volt szabó. — Mikor Jézus 
is valami szolgálatot kíván a hívektől, igen sokan 
vannak, a kik visszavonulnak, mert jóllehet keresz
tyén a nevük, de a valóságban nem keresztyének.

A süke t tem plom bajáró. De hát tulajdonké
pen miért is jár az az öreg Dénes Márton minden 
vasárnap a templomba, mikor mindenki jól tudja, 
hogy annyira süket, hogy sem a prédikáczióból, sem 
az énekből egy szót se hall meg ? Talán csak szo
kásból jár oda ? Vagy kíváncsiságból, hogy lássa az 
embereket? — találgatták egyszer többen erről beszél
getve.

A szóban forgó férfiú, egy ősz öreg ember, ki 
tüzér korában elvesztette a hallását, mindég ott volt
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látható a templomban, meghúzódva szépen egy félre
eső padban. S nem tekintgetett se jobbra, se balra, 
mint a kiváncsiak szoktak, hanem hol az ég felé, 
hol pedig az előtte lévő énekes könyvbe nézett s

«Az Isten háza és unalmas? Bizony hogy nem 
az,» felelte az öreg. «Igaz, hogy nagyot hallásom miatt 
az Isten igéjének hirdetését nem értem, de hát azért 

í a templomból még sem akarok kimaradni. Három

áhítatos arczán meglátszott, hogy Istenével társalog. 
— Egyszer egy ismerőse nem állhatta meg, hogy 
meg ne kérdezze: «Mondja csak, Márton bácsi, minek 
is jár kigyelmed a templomba, ’iszen nem hallja 
mit beszél a pap? Nem unalmas az magának?*

igen nagy okom vau nékem erre. Az első az, hogy 
az Istennek házában való megjelenésemmel is tanú
sítsam az Úr iránt érzett tiszteletemet; másodszor: 
mert lélekben imádhatom őt, ha fülem a prédiká- 

! cziót nem is hallja meg s lélekben szintén együtt
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énekelhetek a gyülekezettel, a mikor azokat az éne
keket, a miket gyermekkoromban tanultam, áhítato- 
san ismételgetem; és harmadszor: mert egy süket 
templombajáró is, ha igaz-szivü keresztyén, példa
adásával jó befolyással lehet másokra, arra intvén 
őket, hogy ezen keresztyéni szent kötelességükről 
el ne feledkezzenek . . . »

. . . Igazán sokat lehet tanulni ettől a süket em
bertől, a kinek az Úr oly finom lelki hallást adott.

Bár csak meghallanák szavát a lelki süketek s 
ne felednék azt, hogy «a ki Istenhez közeledik, ahhoz 
az Isten is közelebb jő s élvezni engedi neki azokat 
az örömöket, miket szem nem látott, fül hallott*. 
Minden keresztyén már csak az által is, hogy a 
templomba jár, bef'oly az általános szellemnek ez 
irányba való tereléséhez, a mennyiben jó példaadása 
megszégyenítőleg vagy lelkesítőleg hathat másokra.

Ki bánja m eg? Retten ültek az asztalnál s 
vallási dolgokról beszélgettek Az egyik vallásos fér
fiú volt, a másik olyan hányaveti. a vallással keve
set törődő ember, a minő nem egy van napjainkban.

«Ugyan ne beszélj nekem vallásról! — szólt ez 
utóbbi; — egy felvilágosodott férfinak nincs szük
sége templomra, vallásra. Hiszen azoknak, a kik még 
templomba járnak, kétharmada asszony.»

• Fájdalom, igaz, a mit mondasz; — szólt a má
sik — de a börtönlakóknak is több mint kétharmada: 
férfi*.

A támadó erre elhallgatott.

Levél a szerkesztőhöz.
Nagytiszteletü Szerkesztő Ú r!

Rég nem érzett igaz öröm, belső megújulás tölti 
el lelkemet, a mint a Luther-tár saság által kibocsá
tott és általam meleg ajánlattal Csanádi-csongrádi 
egyházmegyénk területén — a szélrózsa minden irá
nyában — szétküldött «Felhívás* eredményét: az 
új tagok tömeges jelentkezését Összegezem.

Megnyugtató, felemelő jelenség ez arra, hogy 
evangy. társadalmunknak — Istennek hála! — nincs 
olyan rétege, osztálya, a melyből már kihalt volna 
az egyházi élet iránti érzék, a melyből ne volnának 
toborozhatok még mindig lelkes harczosok, ha ki
bontjuk előttük bizalommal és hittel a zászlót, mely
ről egy dicső múlt el nem halványuló emlékei hívják 
fel tettre az apáktól nyert drága örökség további 
gyarapítására korunknak anyagias gondolkozással 
szaturált gyermekét.

Tapasztalataim valósággal megindítók! Itt egy 
tisztes veterán veszi kezébe s hordozza körül intel
ligens környezetében eredménynyel a zászlót, illetve 
gyűjtőívet; mágutt az iparos, majd meg a gazda- 
közönség körében van, a ki fárad — eredménynyel. 
Mintha csak az isteni Mester szava hangzanék fel 
bátorításunkra az idők aggasztó jelei által nem egy
szer csüggedésre hangolt lelkűnkben e jóleső fel
buzdulás és eredmények látásánál: «Mit féltek óh 
kicsiny hitnek ?!>

Valóban félelemre, csüggedésre, nincs is ok, a 
hol az Úr oly bő áldása kiséri az ő nevében kive

tett hálónkat evangyelmi irodalmunk fejlesztésére és 
terjesztésére, prot. öntudatunk s általában a kér. hit
élet ápolására s erősítésére megindított akcziónkat.

Az eddig hozzám beérkezett díszes névsor a kö
vetkező :

Örökös tag 40 korona befizetésssel Hankiss Károly né 
Szentesen. Bendes tagok 4 korona tagsági díjjal Szentesen: 
Mojzsik Lajos egybázfelügyelő, dr. MáleíTy Ferencz ügy
véd, Jnrenák Béla földbirtokos, dr. Sulcz Lajos megyei 
árvaszéki iilnök ; Battonyán: Domanovszky Dániel ügy
véd, Domanovszky Zoltán ügyvéd, Hász Sándor kir. köz
jegyző, Gonda József adó hiv. ellenőr, dr. Asbóth Albert 
közs. orvos ; Mezőhegyesen: Kapós Samu állami tanító, 
Dobrotka György ezukorgyári alkalmazott; Nagy-Szent- 
Miklóson: Jeszenszky Nándor lelkész, dr. Jeszenszky 
Géza ügyvéd, Fullajtár Dániel iparos, Grauzer Nándor 
iparos, Herzógh Hugó földm.-isk. igazgató ; Kardoskúton: 
Plavetz Gyula lelkész; Gsépán: Prot. egyesült leányegy
ház, Bobor Ilona; Pitvaroson: Evang. e; yház, Községi 
Hitelszövetkezet. (21.) Pártoló tagok 1 korona tagságidíj
jal : Sulcz Károly társ tisztv. Szentesen, Genyetav Gusz
táv ezukorgyári alkalmazott Mezőhegyesen; Koós Adolf 
uradalmi tiszttartó Kagy-Szent-Miklóson; Kovách Albert 
postamester, Laczjánszky István tanító, id. Pekárik La
jos, Sárközi Péter, id Madarász János gazdálkodók, 
Zalán Béla gyógysz. Csépán; Abaífy Béla, Pittner Samu 
állami főgymn. tanárok Makón-, Mareczky János adóhiv. 
gyakornok Battonyán ; Evang. egyház, Bankó Lajos tanító 
Albertin; Gombkötő István gondnok, Iványi Antal pénz
tárnok, Kovács Pál tanyai tanító Kardoskúton.

Hiszem, hogy a névsor még nem teljes, hogy 
♦folytatása következik.» Úgy legyen! Igaz tisztelője 

Szentesen. 1900 május 10-én.
Petrovics Soma, 

esperes.
A fenti kedves levelet azért közlöm, hogy egy

részről bátorításul, másrészről például szolgáljon arra 
nézve, hogy a hol igaz barátok igaz lelkesedéssel 
karolják fel a Luther-társaság ügyét, ott eredmény 
is van. Különben is az esperes úrnak nemcsak most, 
hanem eleitől fogva érezzük segítő kezét. Az Isten 
áldja meg érette! A Luther-társaság ez évi «Felhí
vására* itt-ott megmozdullak már egyesek s eddigelé 
vagy 3—4 egyházból 4 örökös, 10 (8 koronás), 21 
(4 koronás) rendes és 122 pártoló tagot jelentettek 
be. A többi helyekről a gyűlések után várjuk s fog
juk regisztrálni az eredményeket. Adná Isten, hogy 
az esperes úréhoz hasonló minél több örvendetes 
eredményről adhassunk hírt! Szerkesztő.

Értesítés.
A budapesti ref. theol. akadémia elöljárósága 

kérelmemre nt. Szőls Farkas igazgató úr közben
járása folytán azon nt. lelkész és vallástanár urak 
részére, kik a júl. 2. taríandó vallástanári gyűlésen 
részt venni akarnak, 11 szobát (26—28 ágygyal) 
díjmentesen átengedni szives volt.

Az ágyneműért és kiszolgálásért tartozik minden 
vendég az internátus gazdasszonyának egv-egy ko
ronát fizetni. A ki ruhatisztítást is igényei, tartozik 
a cselédségnek borravalót adni.

Felkérem mindazon nt. lelkész és vallástanár 
urakat, kik ezen kedvezményes lakást igénybe venni 
óhajtják, szíveskedjenek mielőbb nálam (Budapest, 
VII., Rottenbiller-u 12.) jelentkezni.
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Szives tudomásukra hozom egyúttal azt is, hogy 
júl. 1-én este 8 órakor a Múr-féle vendéglőben 
(Kerepesi-út, Népszínházzal szemben) ismerkedési
estély lesz. Tr.,

Majba Vilmos, 
ev. vallástanár.

Hazai és külföldi hirek.
Az alsó-nógrádi ev. lelkészi értekezlet május 

21-én Balassa-Gyarmaton tartotta meg ülését, a me
lyen a belmissziói körök szervezése kérdésével és a 
nagy-geresdi egyezség ügyével foglalkoztak. Az elsőt 
illetőleg Mihalóvits Samu béri lelkész tartalmas elő
terjesztésének meghallgatása után kimondta, hogy a 
lelkészi értekezlet a jövőben egyúttal belmissziói 
egyletnek is tekintetik; tagul beléphetnek mindazok, 
a kik az ügy iránt érdeklődnek. Az új belmissziói 
egylet egyelőre csak a vallásos iratok terjesztésére 
és az ifjúságnak behatóbb valláserkölcsi oktatására 
szorítkozik. A nagy-geresdi egyezség ügyét nem tisz
tán kormányzati természetűnek, hanem lelkiismeret- 
beli ügynek is tekintik, mint a mely az ev. ref. 
testvérekkel való szorosabb összeköttetésre vonat
kozik. Épen ezért alkalmat adnak minden egyes 
egyháznak, hogy e tárgy tekintetében véleményét 
szabadon nyilváníthassa. Szóba került még a lelkészi 
könyvtárak alapításának s a selmeczbányai tanító- 
képezde anyagi viszonyainak a kérdése is, s ki is 
mondta az értekezlet, hogy a selmeczbányai tanító- 
képezdét tőle telhetőleg támogatni fogja.

Lelkészválasztás Nyíregyházán. A nyíregy
házi ev. egyház e hó 18-án tartott közgyűlésén ‘egy
hangúlag s közlelkesedéssel* Paulik János főv. val- 
lástanárt, ezen kis lap szerkesztőjét választotta meg 
lelkészének. Eltekintve csekély személyemtől, a ki 
épen ezt a hírt írom, azt hiszem, örömmel látja 
mindenki, hogy evangélikus egyházunkban van még 
olyan egyház, a mely a papválasztásnak egyedül 
szép, mondhatnám legideálisabb módját nem telej
tette el; bizony-bizony ennek a nagy gyülekezetnek 
a fenti választásban nyilvánuló szép egyetértése 
követendő például szolgálhatna mindazoknak, a kik 
ilyen esetekben annyi felé húznak, a hányán vannak.

Elzüllött gyermekek menhelye- Egy nemes 
intézet van most keletkezőben, itt Budapesten. A pesti 
református ‘Nagypénteki társaság* évek óta pénzt 
gyűjtött, hogy egy olyan intézetet alapítson, a mely
ben szüleiktől elhanyagolt, züllésnek induló gyerme
keket összegyűjtve, belőlük hasznos, munkaszerető 
tagokat neveljen a társadalomnak. A törekvésen 
Isten áldása nyugodott, sikerült is e czélra 120 ezer 
forintot összegyűjtenie. A társaságnak buzgó elnöke: 
Hegedűs Sándorné, a miniszter neje. e napokban 
járt egy női küldöttséggel a királynál, a mikor is 
arra kérte Ő Felségét, hogy a létesítendő intézetet 
az elhunyt Erzsébet királyné nevéről engedje elne
vezni. ö  Felsége ezt örömmel megengedte s az in
tézet, a mint olvassuk, már szeptemberben fog meg
nyílni. Jól esik ilyenekről is értesíteni olvasóinkat, 
hogy lássák, hogy a gonosz korszellemmel ellentét
ben, a mely csak pusztít, hogy épít s kötöz sebeket 
az evangyéliom ereje. Azt hiszszük, hogy látva ennek

is, annak is gyümölcseit — a komolyabban gondol
kodó embernek nem lesz nehéz választani, hogy 
melyikhez csatlakozzék.

A kvóta tudvalevőleg csak ez év június havá
nak végéig lett megállapítva s most legújabban Széli 
Kálmán miniszterelnök egy törvényjavaslatot nyújtott 
be az országgyűléshez, a mely a kvóta-bizottságok 
a múltkorihoz hasonló javaslatát összegezi, s a mely
nek 3-ik §-a így szól: «A közösügyi költségekhez 
való hozzájárulási arány úgy állapíttatik meg, hogy 
a vámjövedék levonása után még tön maradó ősz- 
szegből a magyar szentkorona országait 34 4 szá
zalék, a birodalmi tanácsban képviselt országokat 
és királyságokat 65.6 százalék fogja terhelni*.

Egy borzalmas bűnpört tárgyalt e hó köze
pén a szatmári törvényszék. Egy sokat költő úri 
ember, bizonyos Papp Béla, a sok dinom-dánom 
útján az anyagi végromlás lejtőjére jutott s valami 
úton-módon szeretett volna a hínárból szabadulni. 
Persze nem a munkához nyúlt, mint más becsületes 
ember, hanem Zoltán nevű unokatestvérével kifőz
ték a tervet, hogy Elemér nevű öcscsét elteszik láb 
alól, így aztán az apai örökség az ö kezére jut s 
megint lesz pénz. Egy felbérelt juhásza a semmit 
sem sejtő fiatal embert, mikor egyszer Béla bátyja 
magához csalta, útközben meg is lőtte. A titok — 
a mint az ilyen gonosztettek rendesen — kiderült 
s Papp Bélát és juhászát kötél általi halálra, Zoltánt 
pedig, mint bűnrészest, 8 évi fegyházra ítélte a tör
vény. Ez is egyik példája annak, hogy a könnyel
műség s kapzsiság milyen gyümölcsöket terem. Az 
elítélt Papp Béla különben egyik díszpéldánya volt 
azoknak az istentagadóknak, a kik már olyan sok 
bajt okoztak ezen a világon. Mikor egyszer valaki 
előtte az Isten nevét említette, azt mondta: *Eh, 
mit nekem Isten! Azok az istenek, a kiknek pénzük 
van!* De hát látszik is, hogy az ő bölcsesége hova 
viszem

A jövő puskája. Egy olasz kapitány (Cei Rigotti) 
állítólag egy olyan puskát talált fel, a melyből per- 
czenkint 300 lövést lehet tenni. S a mint olvassuk, 
egyes államok siettek is megrendelni ezt a remek (!) 
találmányt, a melyet általánosan <a jövő puskája* 
néven emlegetnek. — Elég szomorú, hogy az em- 
pusztításra alkalmas eszközök feltalálásában a mai 
kor oly leleményes s azokat annyira felkarolja; hej, 
ha az emberek fájó sebeinek gyógyítására alkalmas 
eszközöket is úgy keresnők és forgatnék, — de hát 
erre nézve ma is elsóhajthatjuk Ézsaiás próféta pa
naszát: Kicsoda hiszen, a mi prédikálásunknak! ?

A délafrikai háború úgy látszik befejezéséhez 
közeledik. A mint említettük, Amerikában egy búr 
küldöttség járt a czélból, hogy az amerikaiakat közbe
lépésre bírja; de jóllehet e küldöttséget ott mindenütt 
szívesen, ünnepi díszszel fogadták, terve nem sikerült, 
mivel az amerikaiak nem akarnak most már a do
logba avatkozni. így hát a szegény búroknak ez a 
reményük is meghiúsult. A harcztéren az angolok 
folyton előre nyomulnak. Nem régiben Baden-Povell 
angol ezredes a hónapok óta szorongatott Mateking 
városát az ostrom alól fölszabadította s kelet felől 
Buller, dél felől pedig Roberts angol hadvezér foly
ton előre nyomul Transvaal felé s ez utóbbi folyton
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igérgeli, hogy a búrok fővárosát, Pretoriát is mihamar 
meghódítja. A búrok, úgy látszik, érzik, hogy a túl
nyomó angol haderőnek nem lesznek képesek ellen- 
állani s mint írják, Krüger elnök, a ki különben a 
végletekig akart kitartani, önmegadásról gondolkozik. 
S hogy a veszedelem közellétét nagyon is érzik, 
kitetszik abból, hogy — a mint olvassuk — Krüger 
számára fütött vonatot tartanak készen, hogy az 
utolsó pillanatban elmenekülhessen.

Passiójátékok Oberammergauban. Messze 
földön híresek a bajorországi oberammergaui passió
játékok, a melyeket ott tíz évenként tartanak, a mikor 
tömérdek ember játsza el Krisztus szenvedésének 
történetét. Ezek úgy jöttek létre, hogy 1637-ben nagy 
pestis pusztított Oberammergauban s a falu vénei 
elhatározták, hogy minden tíz évben eljátszák a 
passiót, hogy az Isten fordítsa el a községtől a 
veszedelmet. Eleinte lassan ment a dolog, de idők 
folyamán ezek a játékok mindinkább népszerűekké 
váltak, nagy néptömegek kezdték őket látogatni, úgy 
hogy a különben szegény falu ebből meggazdagodott. 
A tíz év előtt tartott ilyen játék például 438 ezer 
márkát jövedelmezett. Ez idén, a mint írják, újra 
tartanak ott passió-játékokat, a melyeknek a világ 
minden tájáról vannak látogatói. Azt mondják na
gyon érdekesek ezek a játékok s egyes szereplők 
igen szépen ábrázolják a szenvedés történetében 
hajdan szerepet játszott személyeket; a szereplők 
száma a 700-at meghaladja.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. Miután a Nyíregyházára való meghívásom 

alkalmával nagy számmal hozzám érkezett távirati és levél
beli kedves gratulácziókra mostani nagy elfoglaltságom miatt 
egyenként válaszolni képtelen vagyok, ez úton sietek meg
köszönni a szives megemlékezést. Végtelenül jól esik az az 
érdeklődés s rokonszenv, a melylyel igénytelen személyemet 
kitüntetni kegyeskedtek s nagyon köszönöm azt a meleg 
szeretetet, a mely gyengéimet eltakarva, esetleges jó tulaj
donaimat nagyító szemüvegen nézi. — M. E. E —«. Hely
szűke miatt a jövő számra maradt. Nagyon köszönöm. Tíz 
példányt szétosztásra küldünk.

Biblia-olvasási kalauz.
• Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !» (Ján. o, 39.)
Június Heggel. Este.

1. Cselek. 25. 1-12. Jelen. 2, 12—17.
2. Cselek. 25. 13—27 Zsoltár 51.
3. János ev. 14, 23—31. Cselek. 2, 1 — 13.
4. János ev. 3, 16—21, Cselek. 10, 42 -48.
6. Cselek. 26, 1—32. Jelen. 2, 18—29.
6. Cselek. 27, 1—20. Jelen. 3, 1—6.
7.' Cselek. 27, 21—14. Jelen. 3, 7—13.
8. Cselek. 28, 1—15. Jelen. 3, 14-22.
9. Cselek. 28, 16—31. Zsoltár 67.

10. János ev. 3, 1 — 15. Római 11, 33—36.
11. I. Mózes 1, 1 -31. Római 1, 1 — 12.
12. 1. Mózes 2, 16-25. Római 1, 13 — 23.
13. 1. Mózes 3, 16 -  24. Római 2, 1—16.
14. I. Mózes 4, 1 — 16. Római 3, 1 — 8.
15. I. Mózes 6, 5—22. Római 3, 9 -22 .

P á l y á z a t
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli bittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi, 
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára 
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1900—1901. tanévre 
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés feltételei :
1. Ha hiltani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi 

folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns 
theologiai intézetben.

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi 
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel 
tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen :

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja 

és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány 
által igazolandó be ;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő

mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a 
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni 
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva 
levő feltételek teljesítése mellett 1900. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló 
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és 
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek 
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1900 — 1901. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy 

Kelt Budapesten, 1900. május 29-én.
Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt 
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett 
kérvényeiket f. 1900. évi szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév 
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a 
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequenlations-Zeug- 
niss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről 
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen bpküldötték, 
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, 
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan 
megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig 
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy 
maradhat meg. ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta, 
s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas kél esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német 
egyházgyülekezet tanodájában, ha kivántatni fog, mérsékelt 
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Dr. Králik Lajos, elnök.
Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


