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SZÓZAT
a jó

magyar

néphez.

Egy szóm és mondásom van hozzád, én népem,
Kit én itt hordok a szivem közepében;
A nép hű fia szól a jó magyar néphez,
S magyarán kimondja, a m it szive érez.

Testvér testvérre tör, magyar a magyarra,
A kicsiny a nagyra, szegény a gazdagra.
Te józan elmédet ki csavarta így el ?
Az, ki fogát feni rád, a ki irigyel.

Én is nádfödeles kunyhóban születtem,
A barna kenyeret könynyel sózva ettem;
De volt jó anyámnak egy szent bibliája,
S nem esett a munka s olvasás hiába.

Becsületes lelked ki
Hamis ámító az és
A bűnös izgatót, ki
Mind a két kezével

A m it tapasztaltam, a kezem azt írja :
Szegény ember dolgát boldog Isten bírja;
Kinek istenfélő a szive, családja,
Azt a jóságos ég mindenkor megáldja.

Tudhatják mind, kik a szent vallást olvassák,
Hogy Istentől van a felső hatalmasság;
K i ez ellen támad: Isten ellen támad,
S büntetés éri azt, siralom és bánat.

E pár rendírást is azért irom hozzád,
Én népem, mert tudom, hogy könyes az orczád;
S mert a szivem szerint javadat akarom,
Azért fordulok most hozzád, jó magyarom.

Hogy piros búzával nem lellik az asztag,
Népem, azért szálka szemedben a gazdag 9
K i észszel keresi kenyerét s nem kézzel,
Az úrra te görbe szemmel azért nézel ?

Szomorú hír já rja be a nagy világot,
Pironság, gyász éri szép Magyarországot,
Hogy akad magyar, k i Istent, törvényt, rendet
S magyar hazát megvet, felforgat , megrenget.

Tudod-e magyarom, hogy mi a földosztó 9
Sobri Jóska biz az, másokat kifosztó:
Iszonyatos nagy bűn, égbe kiálló e z !
A jó magyar néphez bizony nem méltó ez!

mételyezte meg ?
gonosz ellened !
konkolyt hint itten,
megveri az Isten.

—
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De hogy egyik szóm a másikba ne öltsem,
Vizsgáljuk a dolgot higgadtan és bölcsen.
Mérlegeljük tehát: az igazság fontja,
S a szeretet fontja a kérdést megoldja.

így tanított Jézus, így tanít Ó ma is,
A Benne vetett hit élet harczán paizs.
Mennyei szent kenyér az O tudománya,
Mely a lelket is, a testet is táplálja.

Imé, előttem áll egy hosszú nagy lista,
A listán az első nagy szoczialista;
Tündöklő a neve, tudjátok, hogy ki az ?
Az Úr Jézus Krisztus, a szent és az igaz.

In ti a gazdagot: a szegényt ne vesd m eg:
0 is úgy tagja, mint te, az egész testnek:
Ő mint kéz és mint láb, tesz-vesz, izzad, fárad,
Munkája m int áldás mindenre kiárad.

Mert kétféle ám, lásd, a szoczialista.
Egyik a lázadó, neve: czoki lusta!
Másik a nagy lélek, a szent Istent félő,
Honért, jogért s embertársaiért élő.

K i nehéz munkával keresi kenyerét,
Annak forrón szorítsd meg kérges tenyerét!
A szegénynek részét — hogy áldjon, segítsen —
A gazdag kezébe tette le az Isten.

Ilyen volt a Jézus — tanuljunk 0 tőle —
Szegények barátja, gazdagok intője,
Az árkot, mely szegényt gazdagtól elválaszt,
Igaz szeretettel — mond — töltsétek bé azt.

Méltó a munkás a maga jutalmára,
Gyöngyös verítéknek gyöngy legyen az ára;
Méltó a szegény nép szabadságra, jogra,
Bánjál vele, gazdag, emberséges m ód ra !

Egy Isten napja süt az egész világra,
S áldott esője hull fű-, fa- és virágra;
Mindenki gyermeke ez édes Atyának,
S egymás közt mindenki testvére egymásnak.

De hozzád is vagyon egy-két szóm, magyar nép :
Nem vagy te Istentől elhagyatva végkép!
Hogyha meg vagy áldva piros egészséggel,
Mondd, miért perelnél a jóságos éggel 9

Testvérként egymásnak terhét hordozzátok,
S az égből az Isten áldva tekint rátok.
Gazdagot és szegényt az Isten szerzetté,
S ha méltó rá, áldás sokasul felette.

Tudod-e micsoda a legfőbb gazdagság ?
A jó egészség az, a béke s boldogság;
S nagy gazdagság, melylyel semmi sem érhet fel:
A megelégedés istenfélelemmel.

Valamint egy testben sok tagjaink vannak:
Úgy tagjai vagyunk a társadalomnak;
S mint szükség van a test mindegyik tagjára,
Épen így szükség van úrra és szolgára.

Ha tudnád, sokszor m ily szegény a palota,
Kis kunyhódat érte dehogy adnád oda.
Bérezi fát a vihar tövestül szaggatja,
S a völgyben a gyenge ágat meg se hajtja.

Nem mondhatja a szem: «kéz, nincs rád sziikséSem a f ő : «ti lábak nem kelletek nékem»; [gem »,
Sőt a mely tag látszik legerőtlenebbnek,
A rra van leginkább szüksége a testnek.

Békülj ki sorsoddal, a m i tied, tedd el,
A másét ne kívánd, a másét ne vedd el;
Inkább maradj szegény, de megelégedett,
Mint az, a ki nyakig vízben szomjan eped.

A tagok egymásért szorgalmasok lévén,
Test táplálására és javára élvén :
Taládtassék minden ékesen, jó rendben,
Hogy ekkép ne legyen hasonlás a testben.

S tudd meg, hogy szükség van szemre is meg főre,
Hogy mehessen a test jólétben előre;
K i dolgod intézi, ki javadat nézi,
Az a te sorsodat csak jó va l tetézi.
*

*

*

Hogyha egy tag szenved, bánkódik minden tag,
S egy tag tisztességén örül mind viszontag.
Krisztus teste vagyunk s tagjai rész szerént,
Együvé forraszt O gazdagot és szegényt.

így int urat, szegényt a Krisztus vallása,
Boldog a kinek van füle a hallásra,
Boldog, ki ez intést a szivébe zárja:
Ez által áldást hoz a magyar hazára.

Az egygyé forrasztó erő a szeretet,
Ez föld i emberen az égi eredet;
Halandón ez képe a Halhatatlannak :
Az én Istenemnek, Atyámnak, Uramnak.

Gazdag! — a szegény is ember mint te s magyar,
Egyszerű ruhája nemes szivet takar;
Ha bántani mered, a jussát nem hagyja,
S ha jó l bánsz vele, az ingét is od’adja.
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Szegény! — az úr neked testvéred, mert magyar,
Ő az, ki sorsodon segítni tud s akar,
S megsegít az Isten, jobb napokat hoz rád,
Kanaán lesz ismét a szép Magyarország.
Urak és szegények! — fogjunk testvérkezet,
S csak egy legyen bennünk a szent igyekezet:
Vállat vállhoz vetve, szív a szívhez forrva,
Áraszszunk fényt s jő hírt az imádott honra !
Tegyük a kezünket munkára, imára,
S ád kenyeret holnap is, ki adott m á ra !
Elhagytuk, elhagytuk m i jó Istenünket,
Azért hagyott el a jő Isten is minket.
Közelgessünk Hozzá s közeledik hozzánk,
S jobb keze áldásán fölvidul az orczánk!
Sírnak a templomba vezető ösvények:
Nincs, ki menjen rajtok. Hallgat ima , ének.
Emeljük kezünket s szivünket az égre,
S esküdjünk mindnyájan az ég Istenére,
Hogy elménk Istenen s hazán kívül máson
Soha sem fog csüngni! Ez szóm és mondásom.

8.
Légy becsületes s a többit bízd az
Istenre!
Ruyter tengernagy ismeretes a protestánsok előtt.
Neve fényes betűkkel van beírva egyházunk törté
netébe. 0 volt az, a ki a szomorú múltban a meg
sanyargatott prot. lelkészeknek a nápolyi gályarab
ságból való kiszabadításánál közreműködött. Életrajz
írói mint tántoríthatlan becsületességü, kegyes férfiút
emlegetik, a ki folyton szem előtt tartotta az Isten
törvényét és soha sem jött volna zavarba az iránt,
hogy ha az élet s az Isten törvénye között kellett
volna választania, hogy ez utóbbit válaszsza.
Szép jelenet életéből az alanti is, a mely a míg
őt egyrészről szépen jellemzi, másrészről hatalmas
tanúbizonysága annak az igazságnak, hogy a hűség
s becsületesség soha senkinek kárára nem vált s
hogy az a legellenségesebb szivet is lefegyverzi.
. . . Ruyter, fiatal korában egy kereskedőnek
volt segédje, üzletvezetője s ezen minőségben főnöke
őt egyszer drága posztó-árúval Marokkóba küldötte.
Marokkóban abban az időben egy bey, fejedelem
lakott, a ki a város felett kegyetlenül zsarnokosko
dott s igazságra s törvényre való tekintet nélkül
alattvalói élete s vagyona fölött, a mint szeszélye
magával hozta — önkénvüleg rendelkezett, vaskar
ját nem egyszer éreztetve azokkal is, a kik keres
kedelmi szempontból országába jöttek.
Ez a bey egy reggelen környezetével a tenger
partra vetődött s megállott Ruyter bódéja előtt;
Megnézte árúit s egy posztódarab különösen szemébe
ötlött.

«Mi az ára? — kérdezé.
Ruyter az ő ura által otthon már megszabott
árt mondta.
A bey a felét ígérte.
♦Én nem vagyok zsidó — válaszoló Ruyter, —
a ki kétszer olyan árt kér árújáért, mint a mennyit
megér s azután természetesen félannyiért is oda
adhatja, mint a hogy tartotta. Nálam nem úgy van.
A mit mondok, az szabott ár. S az árú nem is az
enyém. Én csak szolgája vagyok uramnak.*
Ezzel a dolog mindenütt rendben lett volna,
csak nem Marokkóban.
♦Tudod-e, te keresztyén kutya, — kiáltott dühö
sen a mohamedán bey, — hogy kezemben van
életed?*
«Azt én igen jól tudom, hatalmas bey — feleié
Ruyter, — de azt is tudom, hogy a posztó árát
nem tartóm ki s hogy nekem, mint uram megbízott
jának az a kötelességem, hogy az ő érdekét védjem
s nem a magamét. S ezt követni is akarom mind
halálig. A posztót egy fillérrel sem kaphatja olcsób
ban ! Tegyen a mit akar s a miért Isten előtt a fele
lősséget elvállalja.*
A szomszéd kereskedők, a kik ezeket a szavakat
hallották, halálra ijedtek. «N o véged van neked,
Ruyter — gondolták magukban — s ha holnap
még pipázni fogsz, úgy fejednek a testtől különválva
kell tudnia pipázni!* .. .
A bey dühtől szikrázó szemekkel mérte végig
Ruytert s az egész környezet már várta parancsot:
♦ fejezzétek le», — hanem ezúttal csak ezt mondta:
♦ Holnap ilyenkorig gondolkodási időt, adok neked.
Ha addig nem határoztál, készítsd végrendeletedet!*
Ezzel elment.
Ruyter pedig nyugodtan visszatette a posztót
s más vevőkkel foglalkozott. Társai rárohantak és
unszolták: «A z Isten szerelméért, ajándékozd oda
neki azt a posztót! Ha lefejeztet, úgy életed s urad
nak árúi s hajója is mind oda vesznek. S akkor
mi lesz velünk? Add oda a csekélységet s mentsd
meg a többit s magadat i s !»
♦Isten kezében életem, — válaszolta erre Ruyter
komolyan. A ki a kicsinyen nem hű, hogy lenne az
hű a nagyobbon! Nem tehetek másként; főnököm
így rendelkezett. S ha csak egy fillérig is károsulna
miattam, nem volnék hűséges szolgája. Hajszálnyit
sem engedhetek. Inkább híven halni, mint hűtlenül
élni! S oda fent az égben van valaki, a ki világ
kerekét kormányozza; az majd méltányolandja az én
ügyemet. Neki egy láthatatlan védpaizsa van a hű
lelkek szám ára: az ő angyalserege*.
Másnap Ruyter — mintha mi sem történt volna
— vidáman és nyugodtan ült bódéjában. A jelzett
órában a bey csakugyan közeledett s mögötte egy
férfi lépkedett, veresbe öltözve, nagy bárddal kezében.
Megáll Ruyter bódéja előtt, ránéz mérgesen s szit
kozódva szól:
♦ No, keresztyén kutya, határoztál-e?!*
♦ Igen, — feleié Ruyter. Egy fillérei sem adha
tom az árút olcsóbban, mint a hogy tegnap mon
dottam. Ha életemet akarja, úgy vegye el, de én
tiszta lelkiismerettel s uram hü szolgájaként akarok
meghalni.»
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Az emberek e szavakra még lélekzetüket is
visszatartották, mert a veres ruhába öltözött ember
a bárd pengéjét kezdte próbálgatni s oly gúnyosan
vigyorgott, mint azt az ördög teszi, ha egy szegény
lelket lát a gonoszság útján a pokol felé futni.
Egyszerre azonban a bey arcza megváltozott,
vidám s nyájas kifejezést öltött.
• A próféta szakállára, — kiáltá — te igazán
páratlanul becsületes ember v a g y ! Ilyen becsületes
szolgát még soha sem láttam; adná Isten, hogy én
is bírnék ilyennel!* S kíséretéhez fordulva így
szólt: «íme, e keresztyént vegyétek példány képül!»
S Ruyterhez fordulva azután ismét, barátságos,
nyájas hangon ezt mondá:
« Nyújtsd kezedet, keresztyén, neked barátommá
kell lenned !»
És zsebéből kivett egy pénzzel teli erszényt s
az asztalra tévé e szavakkal: « Ebben épen annyi
van, a mennyit tegnap kértél. E posztóból magam
nak díszruhát csináltatok, emlékére a te rendületlen
hűségednek. . . .
(N ém etből: P. J .)

A jó

pásztor.

— M a i képünkhöz. —
János ev. X . 11, 14, 27— 39.

«E n vagyok ama j ó pásztor; a j ó
pásztor az ő életét adja a juhokért.
Én vagyok ama j ó pásztor; és isme
rem az enyéimet, engem is ismernek az
enyéim.
Az én juha im az én szómat hallgat
já k ; én is ismerem azokat és engemet
követnek.
És én örök életet adok nékik, és soha
el nem vesznek és senki sem ragadja
ki azokat az én kezemből.
Az én Atyám, ki azokat adta nékem,
mindeneknél nagyobb; és senki azokat
ki nem ragadhatja az én Atyám kezéböl».

A ki a hitét eladta.
— Elbeszélés. —
Ih

(Folytatás.)

Palásthy Zoltán gyorsan emelkedett. Egyetemi
tanulmányát befejezve, fényes állást kapott s néhány
év alatt vagyoni ügyeit is rendezte. Ismét a vidék
kényeztetett gavallérja lett; némelyek nagyon rossz
néven vették áttérését, de aztán ez is hamar fele
désbe ment. Csak akkor beszéltek újra róla, a mikor
híre ment, hogy Palásthy Zoltán eljegyezte Kardos
Olgát, a püspök unokahugát. Ezzel már most min
denki érteni vélte az áttérés okát; bár voltak olya
nok is, a kik sajnálták Zoltánt; mert a feltűnő szép,
de kissé könnyelmű s kaczér nőt nem tartották mél

tónak arra. hogy a Palásthy családba lépjen már
csekély műveltsége s alacsony származása miatt sem.
Kardos Olgát addig nem is fogadták a jobb
körökben s a mint most kiderült, a püspöknek épen
az volt a czélja Zoltánnal, hogy unokanővérének a
nagynevű Palásthy család egyik sarjában oly férjet
szerezzen, a ki Olgának fényes társadalmi állást
adhat. De Zoltán nem tudta, hogy mily tervszerűen
bántak el vele. Palásthy Zoltánnét aztán természe
tesen be kellett fogadni a jobb köröknek is.
Zoltán hozományként összes váltóit s adósságá
nak kifizetését kapta, úgy hogy a családi kastélyt
újra felépíthette a régi tervek szerint, a melyet a
családi levéltárban megtalált.
A Palásthy-kastélyban újra feltámadtak a régi
szép napok. Úgy Zoltán, mint Olga szerette a nagy
társaságot s a mulatságok egymást váltották fel.
Zoltán szerette ifjú nejét s csak lassanként kezdte
észrevenni, hogy nem ismeri őt jól. Akkor rezdült
meg szivében az első fájdalmas húr, a mikor Olga
kegyetlenül dobott félre minden tárgyat, a mi egy
kor Zoltán édes anyjáé volt s a melyet Zoltán híven
megőrzött.
• Hiszen én is megőrzőm, — szólt hízelkedve
Olga, — de minek legyenek épen itt a szemünk
előtt.»
Palásthy Zoltán kezdett népszerű lenni, mióta
vagyoni helyzete mindinkább fényesebb lett; s a
legközelebbi választáson képviselővé tették.
Szerette akkor mondogatni a kis fiának:
«A z apád csak képviselő, te majd miniszter
leszel*.
Egy szép májusi napon Zoltán kilovagolt a gazda
ságba. Olga az erkélyen ült, a melyre egy szép
százados fa hajtotta le sűrű lombjait s a kis fia
előtte játszadozott, a mikor egy inas jött jelenteni,
hogy egy öreg asszony van itt, a ki mindenáron a
nagyságos úrral akar beszélni s nem engedi magát
elutasítani.
«A nagyságos úr kilovagolt; de küldje őt hoz
zám, majd én beszélek vele.*
Az inas nemsokára egy öreg, kopottasán, de
tisztán öltözött nőt vezetett oda, a ki zavartan né
zett szét.
•Zoltánt, a fiamat keresem*, — szólt félénken,
de önérzettel.
Olga végig nézett Palásthynén. Nem látta meg
tisztes szép öreg arczát, hófehér fürtjeit, csak egy
szerű fekete ruhája tűnt fel neki. Visszaemlékezett
arra, a mit Zoltán mondott az anyjáról és öcscséről,
hogy szakított velük s hogy azok szegényesen élnek.
« A fiát? —- szólt Olga kevélyen. Ha segélyt
akar, asszonyom, akkor hozzám forduljon; mert itt
minden az enyém*.
• Micsoda, az öné? Vájjon a fiam szeretete is
az öné-e ? — mert én csak az ő szeretetéhez akarok
fordulni, egyebet nem kérek tőle.*
• Mellékesen talán jól esnék egyéb is?» —
kérdé gúnyosan a fiatal nő.
«Én csak vele akartam beszélni, hogy egy nagy
örömhírt közöljek vele. A bánatunkkal, gondjainkkal
nem alkalmatlankodtunk neki; de most boldogsá
gunkat meg akarjuk vele osztani,*
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«01yan nagy az a boldogság, hogy osztozkodni
akarnak vele?* — kérdé Olga.
Az öreg asszony szelíden folytatta:
«A boldogságnak minden perczét meg lehet
osztani, csak a fájdalom az, a mely kizárólag a

én élek, addig eretnek templomba be nem lép, sem
eretnek családdal nem érintkezik!*
Olga heves szavaira a kis fiú abbahagyta a
játékot s ijedten bujt anyjához, onnan nézett az
idegen asszonyra.

magunké. Ha nem láthatom a fiamat, mondja meg
neki, hogy közölni akartam vele Ákos megválasztatatását, a megyei székvárosban lett lelkészszé s az
esküvőjét egy hó múlva tartja Mándai Lenkével, az
ő gyermekkori játszótársával; nagyon szeretnénk,
ha Zoltán is ott lenne.*
«Nem lesz ott, azt előre mondhatom. A míg

Az öreg nő szemei lassan kényekkel teltek
m eg; a mint a gyermekre nézett, fiának a vonásait
látta meg rajta.
« Mondja meg — folytatta Palásthyné, figyelembe
sem véve Olga sértő szavait — hogy a mi vallá
sunk a s z e r e t e t v a l l á s a , a szeretet pedig min
dent elfelejt, mindent megbocsát.*
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Olga remegett a haragtól: ez a nemes méltóság
megszégyenítette őt.
♦ Távozzék, asszonyom, — kiáltott az izgalom
tól remegő hangon, — vagy nem állok jót magamért* .. .
Az öreg nő még egy meleg pillantást vetett a
kis fiúra, a melylyel mintha megcsókolta volna őt
s aztán szótlanul távozott.
Kis félóra múlva Zoltán jött vissza.
«A z inas azt mondja, hogy valaki keresett
engem s te fogadtad*.
♦Igen, szólt Olga, hallhatatlan vakmerőség. Az
anyád volt itt*.
Zoltán elsápadt.
«A z anyám? És hol van?*
♦Elment s nem hiszem, hogy valaha visszajöjjön.
Elutasítottam őt.»
«Te Olga, te az én anyámat elutasítottad?* —
Kérdé felháborodva Zoltán.
«Hát érdemelt ő kíméletet? Hiszen ő szakított
veled, elítélte tettedet, a helyett, hogy mint édes
anyához illik, támogatott volna* . . .
♦Még ha hibázott volna is, — szólt közbe
Zoltán hevesen, — ő az anyám, ő jött el hozzám
s te kiutasítottad, te, a ki rajongsz a tiszta szent
Madonnáért, te tudtál elutasítani egy anyát! ? Hát
ilyen a te vallásod, hogy ezt megengedi neked?*
♦ A míg én élek, nem akarom, hogy hozzánk
közeledjék. Nem tudnám megtűrni a kis fiamon egy
eretnek nagyanya csókját.*
«01ga, te nagy fájdalmat okozol nekem. Ha a
te vallásod ilyet mondat veled, akkor érzem, hogy
én nem tértem át igazán a te vallásodra*.
♦ Végre is, — szólt közbe Olga hevesen, —
jogom van a s a j á t h á z a m b ó l bárkit kiuta
sítani*.
Zoltán elsápadt e czélzásra; de hallgatnia kellett,
bár büszkesége lázongott. Most kezdte lassanként
belátni, hogy milyen visszás helyzetbe jutott. Erezte
már, mit tesz az: eladni meggyőződését, odahagyni
a vallását és más vallást fogadni el, csak azért,
mert ott anyagi előnyökkel kecsegtették!
És még ha megtudta volna szeretni ezt az új
vallást! De naponta látva kinövéseit, lassanként
ellenszenv fejlődött ki iránta a lelkében. Nem tudta
megérteni azt, hogy valaki a leggonoszabban viselje
magát embertársaival szemben s aztán néhány mi
atyánkkal s hiszekegygyei leimádkozza a bűneit. Olga
sokszor a leghevesebb jeleneteket idézte elő, s aztán
szende arczczal vette elő az olvasóját s néhány
szem lepergetése után keresztet vetve magára, azt
hitte, hogy most már rendezte dolgát az Űristennel.
Lassanként Zoltán nem látta már oly ♦fényes
nek* új vallását s ha büszkesége engedte volna, hogy
tévedését bevallja, mily örömest menekült volna a
fényes, hideg nagy templomból az egyszerű, kis tem
plomba, a melyet elhagyott s a melynek egyszerű,
szívhez szóló szertartásai annyira meghatották őt.
Ehhez járult, hogy helyzete mindinkább tartha
tatlan volt. A püspök is. Olga is úgy akartak vele
bánni, mint egy gyermekkel; folyton éreztették, hogy
az ő kegyelmükből szerezte meg az állását s a
jólétet. Zoltán e miatt elkeseredve, könnyelmű életet

kezdett folytatni, s a kártyajáték és dőzsölések közt
akarta lelkiismeretét elaltatni; s így nemcsak a
fényűző, pazar Olga, hanem ő maga is hozzájárult
ahhoz, hogy a nagy vagyon pusztulásnak induljon.
De a míg a püspök élt, addig ennek bőkezűsé
géből csak fentartották a vagyoni egyensúlyt; a
püspök halála után azonban mindinkább előtérbe
léptek az anyagi zavarok.
A viszálykodások is mindgyakoriabbak lettek a
házastársak közt s az öreg Palásthyné kiutasíttatása
mintha kezdete lett volna annak a gyors folyamat
nak, a mely sietve rohant a végromlás felé.
Néhány év múlva már oda jutottak, hogy bizony
a kis Palásthy Zoltán jövője sem volt biztosabb, a
mi az anyagi kilátásokat illeti, mint volt egykor
az apjáé.
Épen ez volt az, a mi Zoltán lelkiismeretét leg
jobban gyötörte. A kis fiú már abban a korban
volt, a mikor megkezdte a tanulást s jövőjéről sokat
gondolkozott a könnyelmű apa.
Egy nap Olga nyitott levéllel lépett be férje
szobájába.
♦Nézd csak, — szólt, — ma kaptam választ
Gráczból, a kegyes jezsuita atyák nevelő-intézetéből,
a hová hajlandók felvenni a kis Zoltánt megboldo
gult nagybátyám, a püspök iránt való tekintetből.*
Zoltán, a ki különben is idegesebb volt már egy
idő óta, haragra lobbant.
♦Hogy mersz te egyedül intézkedni a fiam jövő
jéről, a nélkül, hogy én tudnék róla?*
♦Nekem több jogom van hozzá, mint neked, —
szólt Olga élesen, — te semmit sem törődöl vele,
folyton a kártyaasztalnál ülsz és tékozlod a fiam
vagyonát.*
♦ Nem tudom, melyikünk tékozolja jobban; de
nem erről van most szó. A fiú nem fog a jezsuita
kolostorba menni soha. Inkább küzdjön, nélkülözzön,
ha kell; de ne térjen arra a téves útra, a melyet
én annyira megutáltam.*
♦Pedig a gyermek jövője így biztosítva lesz, és
biztosítva is van m ár; mert én táviratoztam, hogy
holnap megyünk.*
♦Biztosítva van a jövője? — szólt keserűen
Zoltán — úgy, mint az enyém, attól a százszor
megbánt percztől fogva, a hogy a nagybátyád sza
vára hallgattam. A fiamat meg akarom kímélni hasonló
szerencsétlenségtől, hogy ő is oly szineskedők körébe
kerüljön.*
♦Valóban nagy szerencsétlenség volt rád nézve,
hogy más viselte kiképeztetésed költségeit, hogy más
segített be egy jó állásba s hogy te aztán beleültél
a kész vagyonba, a melyet kedved szerint eltékozolhattál. . .»
♦Olga, ne ingerelj a végletekig! Hallgass meg,
a míg nyugodtan beszélek . . . A fiú itt fog maradni,
én fogok hozzálátni a neveléséhez; embert akarok
nevelni belőle; ember legyen, ne olyan hitvány báb,
mint az apja volt.*
♦ Most az egyszer igazat mondtál. Különben
beszélhetsz, a mit akarsz. A fiúról eddig is én gon
doskodtam s ezentúl is én fogok.*
Olga eltávozott, magára hagyta Zoltánt, a kinek
szemei előtt most újra feltárult a múlt; érezte, milyen
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más lehetett volna élete, ha azt a végzetes lépést
nem követi e l; s legfőbb vágya volt most már, hogy
a fiát megóvja hasonló sorstól.
És este azzal az erős elhatározással tért viszsza hosszú lovaglásából, a mely alatt fia jövőjét
lelke előtt megfestette, hogy szakít eddigi életmód
jával, megpróbál még egyszer munkás, igaz ember
lenni a fia javáért. A feleségével akart beszélni,
elmondani neki őszintén tervét. — Valami kellemes
érzés járta át, mintha új ember lett volna; szinte
vidáman sietett az ebédlőbe, hogy nejét és fiát üdvö
zölje.
Az asztalon csak egy terítéket látott s rossz előérzettől megkapatva, kérdezte a felszolgáló inastól:
«A nagyságos asszony . . ?»
<A nagyságos asszony a kis fiúval mindjárt dél
után Gráczba utazott* — jelenté az inas.
Palásthy Zoltán nagyot ütött öklével az asztalra,
hogy a poharak és tányérok csörömpölve hulltak
szét; arczát elborította a vér és végig zuhant a
padlón . . .

/>>•. M o ra v cs ik Gyuláné.
(Vége. köv.)

É n ek
a szabadságharca félszázados ünnepére.
1898. márczius 15-én.
D a lla m a : Jö v el Szentlélek Ú risten.

E z a nap , m it az Ú r szerzett ,
Örvendezz, óh m agyar n em zet!
M illió szív m in d egy hitben
M o n d jo n hálát Néked, Is te n !
M in d en szívből im a szálljon,
É n e k zengjen m in d en szájon.
A k i e napot elhozta ,
Szabadsággal m e g a ra n y o zta :
Á ld o tt legyen a nagy I s t e n !
M e n n y i bútól hervad t orczád,
Édes anyánk, M a g y a ro rs z á g !
G ondunkból nőttek bérczeid,
S ira lm u n k b ó l a v iz e id :
M e r t fia id rabok voltak ,
É lő k é rt sírtak a holtak ,
D e m íg e fö ld kön ytül ázott,
Szabadság f á j a k iv irá g z o tt —
Á ld o tt legyen a nagy Isten !
Szent nap, n a pja m árcziusnak,
A szemeink könyben úsznak;
A z öröm könyei ezek,
Melyeknek á rja i t t rezeg.
Tükrében a nagy m ú lt k ép e:
Félszázadnak szép emléke ,
S a jöv őn e k m osolygá sa:
M a g y a r hazánk boldogulása —
Á ld o tt legyen a nagy Is te n !
Isten , Is te n ! H á la N é k e d !
K é rü n k á ldd m eg a te n ép ed !
A d j belénk istenfélelm et ,
E g y e té rtő honszerelmet.

S zivü n k éltünket betöltse
Őseink tiszta erkölcse!
H in ts fé n y t h a zá ra , k irá ly ra ,
H ir ö k k im enjen a világra.
S áldunk, Isten, m in d ö rö k k é !

Sáriiba, K ároly.

Hazai és külföldi hirek.
Az ágh. ev. és az ev. ref. egyház vegyes bizott
sága, — mely a két egyházat közösen érdeklő ügyek
elintézésére van kiküldve, — e hó 16-ik napján
értekezletet tartott Budapesten Prónay Dezső báró,
egyetemes felügyelőnk elnöklete alatt. Tárgya volt:
az 1848: XX. törvényczik végrehajtásának sürgetése,
a mivel kapcsolatban szóba került a lelkészi fizeté
sek kiegészítésére vonatkozó minap benyújtott tör
vényjavaslat is. A két egyház küldöttei egyetértet
tek abban, hogy a törvényjavaslat nem tekinthető
az 1848: XX. t.-cz. végrehajtásának, de a míg a
református testvérek — a mint halljuk — hajlandók
az abban kilátásba helyezett adományt elfogadni,
addig az ágh. ev. egyház bizottsága hosszú s beható
tanácskozmány után abban állapodott meg, hogy
miután a javaslat oly keveset ád s oly mélyen nyúlik
bele autonómiánkba, teljesen elfogadhatlan s meg
a további tárgyalás alapjául sem szolgálhat; a miért
is küldöttsége által kérvényt nyújt be a kormányhoz,
a melyben azt az 1848: XX. t.-cz. szellemének meg
felelő, nagyobb összegben megállapítandó évi segélyt
sürget egyházunk részére. — Dicséretre méltó egye
temes bizottságunk ezen eljárása! De végre valahára
kívánatos volna, hogy megmozduljon az egész hazai
ev. egyház s rendkívüli esperességi, kerületi gyűlé
seken is hangosan követelje jogos kérelmének mél
tányos elintézését s necsak alázatos folyamodványocskákkal csapkodja a levegő-eget. Itt az ideje
talpra állani, hisz nem kérünk semmi jogtalant! Ha
most elmulasztjuk a kellő intézkedések megtételét,
késő lesz azután jajveszékelni nyomorúságunk s
egyházunk pusztulása felett. Az utókor ítélőszéke
borzasztó kritika alá fogja venni azokat, a kiket e
téren aluszékonyság s mulasztás fog terhelni.
A szentantalfai ev. nőegylet saját kicsiny
hatáskörében dicséretre méltó buzgalommal törek
szik meghozni áldozatát az istenországa ügyében.
Legközelebb elhatározta, hogy az ev. templomban
130 frt költségen oltárt építtet. A múlt évben is két
oltári gyertyatartót és bronzcsillárt szerzett be 86 frt
értékben s iskolai felszerelésre 17 frtot adott át az
iskolának. — (Múlt évi bevétele volt: pénztári ma
radvány 1896-ból 60 frt; gyűjtés a tagok között
55 frt; Ihász Lajosné nőegyleti díszelnök adománya
10 frt; budapesti ev. női gyámintézet adománya
40 frt, összesen: 165 frt.) — Ez is egyik példája
annak, hogy kicsi helyen, kicsiny eszközökkel is a
nők lelkes buzgósága szép dolgokat tud mívelni.
Nevezetes évforduló. Márczius 15-én lesz a
magyar szabadságharcz kezdetének 50 éves évfor
dulója, a mely napot ez idén fényes ünnepélyekkel
szándékoznak megünnepelni minden hazafias érzésű
városban és faluban. A fővárosban ez alkalomra
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előkelő emberekből egy nagyobb bizottság alakult,
a mely e napnak hozzá méltó megünnepléséről
gondoskodik s azt vezeti. Miután e nap nemcsak
hazánk, de egyházunk történetében is forduló pontot
jelez, nagyon természetes, hogy e napról templomaink
ban is fog kelleni megemlékezni. Sántha Károly,
ev. lelkész s jeles költőnk e nevezetes évfordulóra
alkalmi éneket írt, melyet e lap túlsó oldalán
mutatunk be t. olvasóinknak s a mely 2 kros ki
adásban külön is kapható; a miért is azt, a fenti
alkalommal való éneklésre, a nagytiszt, lelkész s
tanító urak s gyülekezetek szives figyelmébe ajánl
juk. A megrendelési összegek Sántha Károly ev.
lelkész czímére, Sár-Szent-Lőrinczre (Tolna vm.)
küldendők.

Egy evangélikus hitre tért katholikus lel
kész Amerika Kanada nevű tartományában áldásos
és valóban elismerésre méltó buzgalmat fejtett ki
és fejt ki mai napig is a körül, hogy az evangélium
világa minél többek szivét megvilágítsa. Ez pedig
az általánosan ismert C h in iq u i lelkész, a ki 25 éven
át r. katholikus pap volt, később azonban felismerve
egyházának tévelygéseit s túlkapásait, 1863-ban evan
gélikussá lett s azóta folyton a pápa igájának meg
törésén fáradozik és pedig oly sikerrel, hogy meg
térése óta 45,000 embert térített át az evangélikus
vallásra; köztük 37 r. katholikus lelkészt is. Vele
együtt vagy 100, általa nevelt kanadai fiatal ember
dolgozik azon, hogy a lakosságot a hamisítatlan
keresztyén vallás által a Krisztushoz vezesse. E nemes
czélra összes idején s erején kívül még egész vagyo
nát is áldozta, tudva azt, hogy a reformáczió szent
elveinek az életbe való átültetése teljes önodaadást
s áldozatot is megkíván. Persze sokat kellett szen
vednie e miatt a pápista papoktól, a kik dicséretreméltó működésének útjába folyton akadályokat gör
dítettek s őt és az általa alapított ev. gyülekezeteket
tönkre tenni igyekeztek. így maga mondja egy
helyütt: « templomainkra számtalanszor tüzet dobtak,
papképző intézetemet felgyújtották, — s három év
előtt felgyújtották házamat is s benn égett minde
nem*. A «régi ellenség* által anyagilag így meg
rongált ev. gyülekezetek talpraállítása czéljából most
a lelkes öreg úr a németországi Gusztáv-Adolfegylethez fordult segítségért; adja Isten, hogy bőven
juttassák azt ki szám ára!
Új ev. templom Jeruzsálemben. Említettük
már, hogy Jeruzsálemben is van evangélikus gyüle
kezet s van neki kápolnája is. Most ismét olvassuk,
hogy az ottani német evangélikusok új templomot
építenek, a mely már nagyjában készen is van.
A templomot a «Megváltó-templomá»-nak nevezték
el s teljes befejezésétől már csak a belső diszités
választja el. A templomot Groth, német kir. építész
tervezte, ugyanaz, a ki a wittenbergi Luther-templomot is építette. A harangokat Apoldában öntik s
az orgonát egy berlini czég szállítja. Azt mondják,
hogy felszenteléséhez a német császár és császárné
is felutazik s a felszentelés valószinűleg ez év októ
ber 31-ik napján, a reformáczió émlékünnepén lesz,
a mely nap egyúttal évfordulója a templom első
kőletételének is, a mi 1869-ben Frigyes német trón
örökös jelenlétében történt.

A w ittenbergi Gusztáv Adolf-nőegylet most gyűj
tést indított meg a római ev. német témplom harangjai
javára. Az ég sikerrel koronázza törekvéseit, hogy
a pápistaság főfészkében mielébb a harangok is
hirdethessék az evangéliumi egyház térfoglalását!
A protestantism us terjedése Olaszország
ban. Az eddig csupa katholikus Olaszországban
rohamosan terjed az evang. egyház, az elmúlt év
ben is 12 gyülekezet alakult. Hiába mérgelődnek a
pápista papok, hogy Luther és Kálvin « pokoli ször
nyek* voltak, egész gyülekezetek fordítanak hátat a
római kath. egyháznak s térnek át az evangélium
hoz. Hiába, a mennyei világosságot nem lehet örökre
elhomályosítani!

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
február 26-án.

Gabonafaj

E gy hektoliter
sú lya k ilókban

B ánsági búza . . . .
T ísz a v id é k i b ú za
. .
P estvidék i
„
. .
F eh érm eg yei „
. .
B ácskai
„
. .
R o zs, I. rendű
. . .
„II
„
. . .
Á rp a , tak arm ány . .
»
égetni v a ló . .
„
serfözésre
. .
Z a b , ő ...........................
n
................
Tengeri, b án sági, ó
„
m ásnem ű, új .
R ep cze, káposzta . .
„
bán sá g i . . .
K öles, ó ..........................

74—81
74—81
7 4 -8 1
74—81
74—81
70—72
—
60—62
62—64
64— 66
39—41
39— 41
—
__
—
—

Á ra

100

kgrnak

le g k is .á rj legn. ar

12.65
12.60
12.70
__ .__
8.80
8.65
6.50
6.—
8.—
— .—
6 60
5.20
6.15
12.50
— .—
4.80

13.45
13.50
13.55
__ __
8 85
8.75
6.60
7.50
9.50
— .—
6.90
5.25
5.25
13.20
— .—
5.10

t

FERENCZI B.
protestáns egyházirodalmi könyvkiadóhiva
talában Miskolczon megjelent és minden
könyvkereskedésben kapható az új ev. imádságos könyv

BALZSAM.
Yasárnapi, hétköznapi, ünnepi és az élet
koraihoz és viszonyaihoz alkalmazott

IMÁDSÁGOK,
írta :

KOVÁCS ANDOR,
hernád-vécsei ág. hitv. ev. lelkész.

Mélt. és főtiszt. ZELENKA PÁL püspök úrnak ajánlva.
Á r a csinos vászonkötésben 80 kr.
Díszes bőrkötésben 2 írt.
Az im akön yv kiváló egyházi szaktekintélyek :
Szász Károly nagynevű püspök, író és költő, Sántha
Károly és Kemény Lajos egyházi költőink és im a
szerzőink elism erő bírálataiban részesült.
A lelkész uraknak szívesen küldök több pél
dányt bizom ányi elárusítás czéljából. Kezelési en 
gedm ény 1 0 % .

N yom atott H ornyánszky Viktor könyvnyom dájában Budapesten.

