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KEDVES GYERMEKEK!

Olvassátok el ezt a kis törté
netet figyelemmel, gondolkozva
s majd a végén kérdezek tőletek

valamit.

A három ajándék.
Kovács Erzsike 8. születésnapján

nagyon boldog volt. Nem is csoda, hisz
annyi öröm érlel Nemcsak ünnepi tor
tát kapott, hanem sok ajándékot is.

Az aíándékok közül legjobban örült
egy gyönyöruen viruló kis rózsafának
s annak a két szál szép viaszgyertya
nak, amire már rég.töl vágyódott, hogy
azt égethesse a Szüzanya képe elött.

- Hát neked meg hogyan köszön
jem meg ezt a szép könyvet, drága
nagyanyám? - s hálálkodva simult
nagyanyj ához.
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- Ez a könyv nagy segítséj!edre
lesz, ha első szentáldozásodra készülsz
- felelte a nagyanya. - Olvasd csak
el, amit beleírtam I

Erzsike kinyitotta a könyvet s az
első lapon megtalálta nagyanyja írá
sát. Hangosan olvasta:

Mint ahogy a napfény árad
szét az egész világra,

Mint ahogy a virág kelyhét
mindenkinek kitárja,

Mint ahogya madár dalát
senkitől sem sajnálja:

úgy osztogasd szereteted 
járj Jézusnak nyomába!

- Megértetted? - kérdezte a nagy-
mama. _

- Azt jelenti, hogy minden embert
szeressek és mindenkivel jót tegyek.
De hogy is csináljam, - tünődött
Erzsike - hiszen nekem nincs sok
adnivalóm.

- Pedig ezt meg kell tenned és meg
is tudod tenni, gyennekem. Egy kis
szívességet mindíg, mindenkivel te
hetsz. Egy-egy kedves szót, barátságos
köszöntést, egy kis szeretetszolgálatot
adhatsz mindenkor. - S ha ezt nap-
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nap után gyakorlod - természeleddé
válik a jóság, a szeretetreméltóság.

- Gyermekem, mondok neked vala
mit! Ugye ebben a boldog esztendőben
jön először szívedbe az pr Jézus? 
Milyen szép lenne, ha elhatároznád,
hogy az Úr Jézusnak jövetelekor
három olyan jócselekedetet ajándéko
zol, ami egy kis áldozatot kíván tőled.
Ez nagy ajándék, szép ajándék lenne!
Ennek örülne ám az Úr Jézusi Akarod
ezt?

Akarom! felelte gyorsan
Erzsike. - Csak azl mondd meg nagy
anyus, hogy mit tegyek?

A nagyanya mcsolygott.
- Azt magadnak kell kitalálnod,

gyermekem. Ad a jó Isten elég alkal
mal, csak nyisd ki a szemedet jól és
el ne mulaszd a kellő pillanatot!

Erzsike komolyan akart ajándékot
adni az Úr Jézusnak. Csak az a baj,
hogya nagymama nem mondta meg,
hogy ki legyen az a három ember,
akivel jól tegyen, ... Hátha még azl is
megmondta volna, hogy hogyan tegyen
velük jótl De nem segített!
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Az első ajándék.

Mindenszentek ünnepén míndenki a
temetőbe sietett kedves haloltaihoz.
Erzsikét is elvitték övéi.

A temető olyan volt, mint egy virág
erdő. Minden sír zöld lombbal, virág
gal, koszorúval díszített. Csak egy sír
voll elhagyatott. Még kereszt se je
lezte, hogy ki nyugszik alatta. Dísz nem
volt rajta egyéb, mint a sok száraz
levél, mil a szél vitt oda. Az emberek
észre se véve, meatek el mellette,

Erzsike mamája megállt az elhagyott
sírnál.

- Mondjunk el itt egy Miatyánkot.
Szegényt, aki e sírban pihen, az utcán
találták holtan, senki se tudta, ki volt
ez a szegény fiatalember. - Adj, Uram
örök nyugodalmat neki!

- És az örök világosság fényesked
jék neki! - felelte rá a nagymama.
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Erzsike eddig csak figyelt. Egyszerre
felvíl1ant örvendezve a szeme: jó gon-
dolata támadt. S ezt tett is követte.

Estefelé ezt súgta a nagymama fülébe:
- Nagyanyusi Darabokra vágtam

ví.a.szgyerlyáimat s az elhagyott sírra
teHem.. Ha este azon a síron is églll0k
a gyertyák. akkor ott is megállnak az
emberek s imádkoznak a szegény isme
retlenért. - Sajnáltam a Szüzanya
képe elöl elvenni gyertyáimat, de az
a sír olyan elhagyatott voltl - Mondd,
nagymama, szeretetből fakadt jócsele
kedet volt ez 7

- Már maga a halottakért mondott
imádság is jócselekedet, gyermekem
feleLtJe a nagymama. - Isten szemé
ben semmi se csekélység, amit szere
tetböl teszünk - a te cselekedeted
még értékesebb is, mer l áldozatot is
hoztál azért a szegény lélekért.

Erzsike szívét e szavakra nagy öröm
töltötte el - már egy kicsit se sajnálta
gyertyáít. Legj obban szeretett volna
rögtön egy másik jócselekedetel vég
hezvinni. Csakhogy nem ment ám oly
könnyen I Egyik nap a másik után
múlott el s ő csak nem tudott semmi
okosat kitalálni.

7



A második ajándék.

Erzsébet napja közeledett. 6, csak
sikerülne jócselekedettel ünnepelni
névnapomat! . .. vágyakozott Erzsike.
Szent Erzsébet élete is jócselekedetek
kel volt tele! ...

Gondolkozva állott az ablakná!. Te
kintete a szemközti sarokházra esett.
Ott a legfelső emeleten -lakoti Dóra
kisasszony, egy különös öreg néni,
akit nagyon ritkán lehetett látni az
utcán, aki igen régi divatú ruhákat
viselt. Olyan furcsa volt, mikor fő
kötős feje megjelent az ablakban. Az
utcagyerekek öreg boszorkánynak csú
folták, a nagyok meg azt mondták
róla, hogy fukar és senkit se szeret
mást, mint a macskáját, meg az abla
kában levő néhány cserepes virágát.

Szegény Dóra kisasszony, olyan ma
gánosan él - gondolta Erzsike. -
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Vele kellene valami jót tenni szere
tetböl ...

Puff! . .. E pillanatban egy cserép
muskátli lerepült a kisasszony ablaká
ból. Az erős őszi szél sodorbatta le.
A cserép darabokra tört a kövezeten.
Kis híja, hogy az arra haladó István
bácsí vörös orrára nem esett.

- Vén boszorkány, nem tudsz job
ban vigyázni a virágodral - kiáltotta
dühösen a favágó - s mire Erzsike oda
érkezett, hogy felemelje a virágot, már
darabokra vágta baltájával.

Pedig mily örömmel vitle volna fel
Dóra kisasszonynak l Szomorúan állt
ott - de csak egy pillanatig. Már
tudta, mit tegyen. Hazafutott s nem
sokára sietve igyekezett már az ódon
sarokház felé, karján a gyönyörúen
viruló kis rózsafával.

Kissé félve kopogtatott az aj tón.
- Ki az? - kérdezte egy hang.
- Kovács Erzsi - felelt szívdobog-

va a gyermek.
Az ajtó kitárult s Dóra kisasszony

csodálkozva nézte fekete pápászemén
át a szepegö gyermek.et.

- Ezt a rózsát a tönkrement rnus-

9



kátli helyett hoztam - mondta félén
ken.

- úgy? kérdezte Dóra kis-
asszony különös hangon. - És mit
kérsz érte?

Erzsike fülig pirulva felelte:
- Semmit. Ajándékba hozlam.
- Cirmos, érted ezt? - az öreg

kisasszony kérdésével a szoknyájához
dörgölődzö hatalmas macskához for
dult.

- Látod, Cirmos, ez a gyermek ide
jön rózsáj ával s úgy tesz, mintha Szent
Erzsébet lenne! - a furcsa öreg kis
asszony egyre csőválgatta fökötös fejét
s oly fürkészön nézte Erzsikét, hogy
szegényke már majdnem elpityeredelt.

- Aztán miért akarod nekem adni
rózsáidat?

Erzsike tekintete a falon függö Jézus
Szíve-képre esett. Gyorsan vissza
parancsolta könnyeit s bátran felelt:

- Mert olyan egyedül van és sze
retnék egy kis örömöt szerezni a
néninek.

- úgy? - mondá ismét Dóra kis
asszony, de most már mosolyogva, __
Akkor ezek igazán Szent Erzsébet
rózsái, az irgalmasság rózsái... Hm,
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hm. .. elfogadom rózsádat, mert jó
gyermek vagy. Ugye Cirmos, te is azt
gondolod? - forduJt ismét macskájá
hoz, mely most már Erzsikéhez dörgö
lödzött dorombolva. - De ha olyan
egyedül vagyok, akkor el kell [önaöd
máskor is hozzám egy Idesit beszél
getni. Megteszed?

- Nagyon szivesen, - felelt most
.már bátran, vigan Erzsike s örömmel
ült le a magashátú nagy karosszékbe,
mellyel az öreg kisasszony megkínálta.

Este aztán beszámolt a nagymamá
nak s örömmel ujságolta, hogy milyen
kedves, jó néni a Dóra kisasszony,
szivesen meglátogatja máskor is.

- Derék gyer·mek vagy, Erzsikém.
Isten áldása legyen önzetlenségeden 
dicsérte meg a nagyanya.
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A harmadik ajándék.

A nagyanya dícsérete boldoggá tette
Erzsikét s ettöl fogva még nagyobb
kedve támadt jót tenni. - A nagy
mama éber szemmel figyelte. S ha
Erzsíke megfeledkezve magáról, barát
ságtalan volt a cselédekhez. vagy nehe
zére esett az önmegtagadás, a pontos
ság stb. - a nagyanya felemelve uj ját,
komolyan figyelmeztette.

- Aki apró dolgokban nem vigyáz
magára, sohasem tud igazán szeretet
teljessé válni.

Igy aztán Erzsike egyre jobban és
jobban összeszedte magát s egyre
könnyebben észrevette, hogy hol, ki
nél tehet jót - és egyre "jobban növe
kedett szívének vágya, hogy jót tehes
sen.

Megjött az ádvent s lassan meg
kezdödött az elsöáldozók oktatása is.

E szerit időben csak sikerül el-
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végemem harmadik nagy jócselekede
temet is - gondolta magában Erzsike.
- Majd imádkozom értel

Elmult egy hét is a nélkül, hogy
valami okosat kitalált volna.

A tisztelendő úr egy hittanórán be
szélt egy vak fiúcskáről, akihez néha
ellátogat, hogy előkészítse őt is első
szentáldozására.

A vak Józsi! No persze I Hogy is
tudtam róla megfeledkemi - gondolta
Erzsike.

Látta is a gyermeket már, mikor
doktorék Margitkáját ment .megláto
gatni a városon kívül fekvő villájuk
ba. Józsiék előtt vitt el az útja.

Szegény vak gyermeknek nem él az
apja, anyja pedig napszámba jár. Mily
borzasztó lehet egyedül lenni örökös
sötétségben! Erzsike becsukta személ,
hogy megpróbálja. Ú, de borzasztó! 
Meg kell látogatnom, hogy megtudjam.
mit csinál egész nap - határozta el.

Mikor ebéd után iskolába indult,
Józsiék lakása felé vette útját. Még
nem tudta, mit tehet szegény vak gyer
mekért, de remélte, hogy' kitalál vala
mit, legalább is egy-kél jó szót rnond
hat neki.
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Vékony kabátká;ában olt álldogált
a fiúcska a ház előtt.

- Jó~sika, - szólította meg a kis-
lány barátságosan oem únod
magad?

- Néha bizony únom, - felelte 
mert a madarak mosl nem énekelnek.
De most szélnak aharangok... hal
lod? Ez oly szépl Most... most a
.sarátokkis harangja szól, litániára
hív ... oly szépen énekelnek oul Édes
anyám néha elvisz a templomba. - És
halkan egy szép szenténeket kezdett
dúdolni.

- Minden dalt el tudsz énekelni,
amil hallasz? - kérdezle Erzsike.

- Persze! - mosolygolt a fiú. 
El is tudom játszania harmonikán. A
szomszéd Feri tanített rá - neki van
harmonikája s néha áthozza.

- Ugye szeretnél te is egy harmo
nikát? - kérdezte Erzsike hirtelen.

- Édesanyám nem tud venni 
felelte a fiúcska cseedesen.

- Ki tudja, nem hoz-e neked hol
nap a Mikulás - válaszolta Erzsike
titokzatosan s magában számolgatta,
vajjon mennyi pénze is lehet a per
selyében.
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Kezet fogott a vak fiúcskával - s
keblében ujjongva búcsúzott el tőle:

- lsten veled, Jóska, sietnem kell
az iskolába I

Ki tudná leírni azt az örömet, amit
a vak fiúcska érzett, mikor másnap a
kerti padon egy harmoni·ká.t talált li a
ráerősített cédulára ez volt írva:
Jóskának küldi a Mikulás.

De nem volt kisebb a titkos aján
dékozó öröme sem. Mikor beszámolt
nagyanyjának erről a harmadik, szere
tetből fakadt jócselekedetéröl, ragyogó
arccal tette hozzá:

- Ugye érdekes az, nagymama,
hogy szóröl-szöra sikerült eleget ten
nem annak, amit a születésnapi vers
ben kívántál tőlem?!

- Csakugyan, az én versem fényröl,
virágról, dalról szól - s ile épp e hár
mat használtad fel jócselekedeteidhez.
De hogy is végződik a vers?

- Hogy Jézus nyomában járjunk.
A nagymama homlokon csókolta kis

unokáját.
- úgy van, gyermekem, tekints csak

mindíg a felebaráti szeretet leg
nll1!yobb, legjobb Mesterérel Ha az ő
példáját követed, lépteid nyomán min-
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díg áldás fakad - s egykor majd a
mennyországban együtt magasztalha
tod Öt védszenteddel, Szent Erzsébet
tel, kinek irgalmas szeretete - mert
mindíg az Úr Jézust nézte - nem
ismert határt.

- Mindíg követni fogom az Üdvö
zítöt/ - ígérte Erzsike boldogan. 
Mennyire örülök, hogy nemoskára a
szívembe száll az Úr Jézus!

*
Erzsike három jócselekedetéböl nem

remélt áldás fakadt. Dóra kisasszony
ról - akihez Erzsike' gyakran elláto
gatott - kisűlt, hogy bizony nem is
fukar, ~rt titokban sok jót tesz. Mi
kor Érzsikétől az elhagyatott sírról
hallott, Dóra kisasszony keresztet
állíttatott oda e felírással: Imádkoz'
zatok egy Miatyánkot azért, ki itt
pihen.

Egy év mulva egy öregúr utazott
át a városkán. Kiment a temetőbe is,
hogya kápolna régi festményeit meg
nézze, Feltűnt neki az elhagyatott sír
keresztjének felírása. Megkérdezte a
temetöört, hogy ki nyugszik ott1

- Egy elökelö fiatalember, - felelte
az őr - szívszélhúdés érle az utcán,
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az orvos megv1zsgáHa, le is fényképez
ték, de senki se jelentkezett, aki
ismerné.

Az öregúr elkérte a fényképet s
mikor meglátta, könnyes szemmel
sóhajtotta:

- Igen, ö az, az én szegény unoka
öcsém. Ú, mily soká kerestem hiába!

Rendbehozatta a sírt, szép emléket
állíttatott fel rá. Felkereste Dóra kis
asszonyt is, hogy megköszönje jóságát,
hogy keresztet állíttatott a sírra.

- Egyetlen rokonom, - panaszolta
Dóra kisasszonynak - igen jó fiú volt,
én neveltettem. De mikor nem egyez
tem bele, hogy muzsikus legyen, tit
kon elhagyta házamat. - S így halt
meg szegény az utcán, elhagyatva s
most én oly egyedül maradtam öreg
séiemre.

Dóra kisasszony meghatva ingatta
fökötös fej ét.

- A jó Isten mindent jól elintéz 
szólalt meg végre. ~ Én ismerek egy
vak fiúcskát, aki szintén él-hal a
zenéért s micsoda hallása vanl Ha ön
tanittatná, tudom, hogy az a gyermek
egész életében hálás lenne érle: Ugye
cirmos?

17



Az öreg kandúr nyávogott, mintha
jgent akarna mondani.

Igy fordult egyszerre jóra a kis vak
Hú sorsa. Az öregúr csakugyan meg
fogadta Dóra kisasszony tanácsát s a
vakok intézetében felneveltette a fiút,
s hegedűművész lett belőle. Oly gyö
nyörúen tudott játszani, hogy aki
hallotta, szinte a mennyországban
érezte magát.

S ez a sok jó mind Erzsike három
jócselekedetéböl származott. De nem
is hagyott ám fel a jótékonysággal 
szeretetgyakorlással. SegiteLte, buzdí
totta őt ebben az Úr Jézus, akit gyak
ran magához vett! a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. ..

Kedves Gyermekeim! Ha grm
dolkozva olvastátok el ezt a kis
történetet, a szívetek már bizo
nyára meg is súgt«, hogy mit
akarok kérdezni tőletek - ugye
ezt:

Nem volna kedvetek utánozni
Erzsikét?
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Ti is az Úr Jézus Fogadására
készültök - s ugye ti is szeret
nétek valamivel kedveskedni a
J ézuskának, amikor először szi
vetekbe jön? - Ha Figyelemmel
olvastátok ezt a kis történetet,
szívetek megsúgja, hogy mi sze
rez legnagyobb örömet az Úr

-Jézusnak:

a szeretet, a szeretetből Fakadt
jócselekedet.

Gondolkozzatok, Figyeljetek és
buzgón gyüjtsetek - Erzsikéhez
hasonlóan - apró kis jócseleke
deteket, kedves ajándékul, az
Úr Jézusnak. - E kis Füzet vé
gén van pár üres lap, arra akár
egy kis jellel, akár egy-két szó
val jegyezzétek Fel azt s ha
igyekeztek, mire az Úr Jézus
hozzátok elérkezik, a sok jócse
lekedettől olyan lesz a szívetek,
mint a napsütéses virágerdő. S
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az emberek a földön, az angya
lok az Égben, azt mondják ró
latok:

Ezek a kisgyermekek "Jézus
nyomában járnak" - legyenek
áldottak.
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