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I télet.
A nap hanyatlik. A kéjkertnek útján
Merengve já r Severus egyedül.
Babérfa enyhe árnya hívogatja
Ks a mohágyra fáradtan ledül.
Merőn tekint a távol messzeségbe,
Nyugat felé, a bíbor fényű égre.
„E fény ma el sem oszlik még egészen,
És három élet, ah, kioltva lészen. “ — —
Szól s lelke messze van, nem itt, nem itt; —
Múlt és jövő az, min ma elmereng.
Majd felszökik. „El innen, oh oda,
Hol hús a lég, hol tó hulláma reng.11
Megáll a parton. Fodros kék habokban
Lil’jom füröszti tüzarany virágát;
Lenn vízi rózsa úszik s az olajfa
Borítja rá ezüstös hamvas ágát.
A víz gyémánttá törve hull le vissza
S a harmatos virágok kelyhe issza.
B e mind e fényt, e pompát meg se látja.
Severus, a császár kegyelt barátja.
E fényt, mi néma ajkkal hirdeti
Magas czélját, Severus im elérte-,
Dicső, magasztalt, rettegett, hatalmas . . .
„Csak azt ne kérdjétek, mit adtam értef
Kiált, ne, óh ne sejtse a tömeg,
Mely egy szavamra porba hull s remeg,
Hogy bárha százat lánczra 'ver kezem,
Nem légsúlyosb, mit tűrnek, a bilincs
S hogy én olyan láncz kínját erezem,

oldal 24 korona, fél oldal
■ 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.

2. szám.

M i mellett az övéknek súlya sincs.
Bab vagyok . . . én, ki oly szabadnak látszom ! .
A lelkem szenved aljas szolga lánczon!
Magasra vágytam. A császár kegyelme
Oda emelt, de óh, bilincsre verve
S én árul adtam szivem, szellemem
S lelkemnek nincs egy gondolatja; nem,
Nincs érzés, mely büszkén magasra szálljon . .
Oh nagyság, óh én fényes ifjú álmom! —
Dicsőség büszke csillogásiért
Mindent adék, mivel mindent Ígért . . .
S rabságba ez taszítá életem,
Mikor most önmagam csak megvetem . . .
Nemesb e három is, ki halni fog ma
Az üldözött, a gyűlölt új hitért!
Esdék miattuk a császár előtt,
Hogy irgalmazzon nékik! — Óh mit ért?
Kigúnyolt; ő nem munkál Róma vesztén
S e hit veszély; — mind haljon a keresztyén.
S szólt rám gyanúval nézve: „Ne feledd,
Hatalmad hozzám van fűzve egészen;
Ha lehanyatlik az enyém, ez akkor
A te jövődnek biztos veszte lészen“ .
Jól tudta, mit mond! — Bárha tűrne kínt
Ezerszer lelkem, rab levék megint! — —
Bármint legyen most, jöjjön veszteség bár
8 nem a dicsőség, mint lelkem hivé,
Magas, nemes; — azért most nem teszi
Severus önmagát itt semmivé.
Gyűlöljem hát azt, kit mindenki retteg;
Saját magam! A kit sohsem szerettek!
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Ragyog az égbolt, vérszintire válván,
Severus arcza sápadt, mint a márvány!
De nesz közéig. Az őr az. Térdre esve
Jelenti: „Jer nagy úr, mert még ez este
Lel három új eretnek tüzhaláltP
Severus megremeg, a mint fölállt . . .
„Jerünk.a —
S megállnak . . .
Ott a szürkületben
Lobogva ég a három szörnyű fáklya,
Mit elvakult, kegyetlen, balga ember
Önszégyenére gyujta. Ég a máglya!
A lángok nyelve prédáért kiált,
S már a tömegből Severus kivált,
ítélni készen . . .
óh, de a halálnak
Jöttén kín, küzdelem gyönyörre válnak
A szív előtt; kész újra tűrni, félni,
Csak a halált ne, óh csak élni, élni!
Két emberszívben ébred most ez érzet,
Hajolni ez tanít meg büszke térdet
S Severus előtt egy pillanat múlva
Kettő könyörg kegyelmet térdre hullva.
De míg esengve néznek rá a porbul,
Severus megvetéssel félre fordul.
Azt nézi, ki büszkén, nyugodtan áll.
„ S te nem könyörgsz?“ „ Nem rettent a halál,
Nem vétkezém, dicsőségét kerestem
Annak, ki értünk halt meg a kereszten.“
M it érezek, hiszek, azt vallja ajkam
S békét, oh hidd, csupán ez á d ! S ha rajtam
E földi létbenr sorsom betelik,
Csak áldom Ót, a Nazaretbel.it / “
Villámcsapás e szó . . . „ítélni jöttem
S" ítélet szózata dörög fölöttem.
Összhang, igazság eszme s tett között! . .
Lelkemből ez mily messze költözött!
— Gondolja a kegyencz — óh, véle menni,
Hol nem hazugság többé semmi, semmi;
Ez voln’ az üdv, engesztelés, a béke!
De a jövő, a nagyság ? Vége, vége! . . .
Nem. “ -------S Severus az újra most, ki máskor;
Hideg, nyugodt az ítélethozáskor . . .
Néz . . . „ Hitnél, hol erősebben beszél
Az élet vágya, ránk ott nincs veszély,
De kik halálig védik a keresztet,
Ezek azok, kiktől nagy Róma reszketi
A térdelő két rab önképe mása.
Gyávák, mint ő. Elfordul, hogy ne lássa.
Nyugodt a harmadik, bár élte veszve,
„Te üt, kiről dicsőült fé n y ragyog,
Bíró te vagy s ítélve én vagyok.
Halálra gyáván én ítéllek; — és te,
Büszkén te engem az önmegvetésref
. . . S most minden síri némaságba mélyed,
Mert Severus szól s hangzik az ítélet:
„ A másik kettőt bocsássátok el,
Ez egynek ott, ez egynek halni kell!11
Győri/ Ilona.

Szegény gazdagok.
Előtte való napon szolgáltattam ki az Úr szent
vacsoráját. Nehéz betegségében, nyomorék állapo
tában csaknem mindennap meglátogattam. Akkor
is épen hozzá igyekeztem, mikor velem szembe
jött az öreg harangozó s jelentette, hogy Zsiros
Varga Miklós elköltözött az árnyékvilágból.
Hogy ki volt ez a férfiú, elmondom neked ked
ves olvasóm. Elmondom azért, hogy okulj a példán.
Tanuld m e g : mit ád a földi gazdagság s mit
vehet el tőled.
*

Varga Miklóst gazdagsága miatt nevezték zsí
rosnak. A nép között gyakori az ilyen előnóv.
Sokszor gúnyból, de legtöbbször egyszerűen kedv
telésből s mindig találóan osztogatják az efféle
elnevezéseket.
Zsiros Varga Miklós azon emberek közé tar
tozott, a kik nem ismerik, vagy ha ismerik is, nem
tartják elméjökben s nem alkalmazzák életökben
Krisztus Urunknak a kisértő Sátánt, visszautasító
e gyönyörű mondását: „nemcsak kenyérrel él
az ember, hanem az Istennek minden igéjével1.
Olyan volt, mint manapság sok ezer ember, a kik
földi esztendeiket s azok minden egyes napját
testi életök fentartására, anyagi javaik gyarapítá
sára fordítják, éhezik és szomjubozzák a világi
gazdagságot, rabjai a mammonnak; lelkökről s annak
kincsei megszerzéséről azonban megfeledkeznek.
Kora gyermekségétől kezdve nehéz munkában tel
tek el napjai. Apja, bár vagyonos ember volt, a leg
szegényesebbül élt s éjet-napot egygyé téve, még
vasár- és ünnepnapon is rabszolga módra dolgo
zott, csakhogy mennél többet kaparhasson össze
a testi javakból. A fiúban atyja élt tovább. A mér
téken felüli munka szeretetét s a legrútabb fösvény
ségig menő takarékosságot örökölte tőle. Nem
jutott eszébe régen porladozó édes anyja intése :
— Fiam, ne csak a magtár, meg a ládafia
teljék, de gondolj Istenre i s !
Mikor atyja elhalt s hitvesével maradt a nagy
házban, olyan gonoszán jól érezte magát. Megem
lékezés, kegyelet, bála dehogy is fért leikébe, meg
töltötte azt teljesen az a tudat, hogy most már ő
az úr mindenben, övé a ház, a föld, a pénz, a
jószág s jó módja miatt irigyelt első gazdája ő a
falunak. Oda képzelte magát czimeres négy ökre
mellé, mikor végig lépegetnek nagy méltósággal
a falu utczáján s minden szem oda tapad a szép
állatokra s minden ajak azt susogja : hogy az a
gyönyörű négy ökör az övé. Hát még a lovai !
Ha felül a kerékgyártó által készített, könnyű kis
szekerére s a kocsis oda szól a két tüzes paripá
nak : repül, mint a szél, mindenki irigykedve néz
utána s ő magasra emelt fővel tekint jobbra, balra
s a hogy némely nagy urak szokták, csak morogva
fogadja a szegény emberek alázatos köszöntését.
Maga előtt látta már a követüket is, a ki hozzá
pártfogást jő kérni s illő tisztelettel Varga úrnak
szólítja őt.
A pap, meg a tanító is eszébe jutott, hogy
jönnek majd nagy alázatosan meglátogatni és kérni
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a párbért; mert ő bizony utánjárás nélkül ki nem
adja. hadd tudják meg, ki fizeti őket.
Mindent maga elé varázsolt képzelete, a mi
röghöz tapadt lelkének örömet szerzett s a mi el
bizakodottságának tömjénezett; csak arról feled
kezett meg, a ki minden jók adója, a kinek sege
delme és áldása folytán jutott a jó módhoz : az
Isten iránt való hálaadás nem emelte fel lelkét,
nem melegítette föl szivét. Pedig kár volt meg
nem endékeznie a Szentírás e szavairól: „Mit hasz
nál valakinek, ha az egész világot megnyeri is,
lelkében pedig kárt vall“ .
A gazdagsága rohamosan növekedett. Hajnaltól
napestig maga járt elől a munkában ; istálóban,
mezőn, cselédei s munkásai között mindenütt jelen
volt. Természetes, hogy ily utánjárás s gondosság
mellett rövid idő alatt megkétszerezte az apjától
örökölt vagyont. Annyira megtelt a zacskó bankó
val s a ládafia csengő ezüstpénzzel, hogy külön
ládáról kellett gondoskodnia, a hová elrejtse s még
felesége elől is elzárva tartsa kincseit; annyival
is inkább sietett a pénzes ládát elkészíttetni, mert
egy ízben, hogy felesége se tudjon róla, egy nagy
csomó bankót a kamarában egy szuszék búzába
dugott be s megrágták ott az egerek ; káromlások
között mondta el feleségének utólag az esetet s
így szivárgott ki a rágott bankók hire a falu népe
közé. Azóta is fenmaradt közmondás alakjában a
furcsa história, mert ha valakire azt akarják mon
dani, hogy jól megy a dolga, azt mondják, hogy
„bankót esznek ott az egerek, mint Zsíros Varga
Miklósnál.“ No a pénzes ládával még szerencsét
lenebbül járt. de hát hogy miként történt ez, majd
alább mondom el.
Tejben-vajban úszott hát a mi emberünk, de
gazdagságánál aztán egyebe sem volt.
Míg gazdagságban töltött éjét és napot, addig
szegény felesége otthon a ház körül húzta az igát.
Nagy kérésre fogadott ugyan mellé egy kis lány
cselédet, hogy, úgymond, legyen valakinek utána
hordani az ételt, de ez a gyenge gyermek nem
sokat segíthetett asszonyán. Sokszor mondta az
urának, hogy nagyobb, erősebb leányt vegyenek
a házhoz, de férje mindannyiszor haragosan emle
gette a cseléd nagy bérét s azzal felelt felesége
óhajára, hogy még kis szolgálójukat is elküldte
ó'szszel: ne egyék egész télen ingyen!
A sok dolog pedig és még valami megtörte a
szegény asszonyt.
Zsiros Varga Miklós nem volt templomjáró
ember, nagy ritkán tévedt csak be az Úr házába
s akkor sem volt ott a lelke, szüntelenül azon gon
dolkodott, töprengett, hogy míg ő ott van, nem
lesz-e valami baj marhában, vagy más egyébben
otthon. Ez ok miatt feleségét is ritkán bocsátotta
az Isten házába.
Ez epesztette s a dolognál sokkal inkább gyö
törte a szegény asszonyt. Olyan volt, mint az arany
kalitkába zárt madár. Minden földi jóval körül volt
véve, mégis éhezett, éhezte az Istennek igéjét, mely
az ő házukban ismeretlen vala. Csendesen sirdogálva készítette, könyeivel sózta a vasárnapi s
ünnepi ebédet, inkább nem evett volna semmit

sem belőle, csak mehetett volna oda, a hova a leg
szegényebb is eljuthat, csak ő nem mehet e l : az
Úr hajlékába.
Leány korában milyen boldog volt, midőn tár
saival együtt ment fel minden vasárnapon az oltár
elé s ott a leányok padján helyet foglalva szive
buzgósága szerint kiénekelhette, lelke vágya szerint
kiimádkozhatta magát s hallgathatta áhítattal a
papnak beszédét. Akkor szegény volt s ma gaz
dag, de szegény gazdag, ezerszerte jobban szeretné
visszasírni a régi időt. Minek neki a föld, a marha,
a gazdagság, ha lelkének semmi öröme sincs; minek
a pénz, a kincs, ha a mit a legszegényebb ember
is megtesz, ő férje fösvénysége miatt_ még csak
egy gyertyát sem ajándékozhat az Úr oltárára.
Keserűség öntötte el e gondolatoknál a szegény nő
szivét s arczát két kezébe temetve zokogta el nehéz,
nagy bánatát. Bizony ha valaki ilyenkor látja, nem
irigyelte volna sorsát.
De hát ki láthatta volna őt sírni, mikor nem
ment a házukhoz senki. Apját, anyját régen elte
mette, egyetlen testvére messze földön szolgál, az
is oly ritkán ír. Olyan elhagyatott, olyan árva itt
a híres, gazdag házban, mint az őszi hideg szél
által a fáról leszakasztott s tovasodort magányos
levél. Szülei szegények voltak, mikor ez a gazdag
ember megkérte, két kézzel kaptak utána a jó
öregek. Hej, ha most meglátnák lassú hervadásban ;
ha tudnák, mit, mennyit dolgozik ő a nagy vagyon
mellett s mennyit szenved férje zárkózottsága, hideg
szive miatt: bizony megszakadna fájdalmukban
szivök.
És minek neki ez a nagy gazdagság, van-e
abban öröm e?! Gyermekkel nem ajándékozta meg
az Isten, kiért töri hát magát, kinek gyűjt, kire
dolgozik ? ! Ilyen gondolatok kínozták napról-napra
a szegény, jó asszonyt. Restelte azt is nagyon,
hogy férje mindentől idegen, csupán a pénzhajhászatnak él. Ha jönnek hozzá közczélra. vagy az
egyház számára adományt kérni, ridegen elutasítja
magától a papot és a többi „koldúst“. Nem
azért dolgozik ő — úgymond — hogy a mit küz
déssel megszerez, elfecsérelje ; nem azért fárad kora
reggeltől késő estig, hogy verítéke gyümölcsét széj
jel osztogassa. Még a pap s tanító bérét sem adja
ki a reá eső részben, a föld — mint szokta mon
dani — nem jár a templomba, sem az iskolába,
nem kell annak sem pap, sem tanító ; miért fizes
sen hát ő többet, mint más egy pár ember. S a
mikor így kipirongatja az egyház küldöttét, sze
gény felesége szemlesütve hallgat, kérni sem meri
már, megszólalni is fél, hisz’ azt veti mindjárt
neki kemény szívvel, hetykén :
— Adj, ha adni akarsz a magad vagyonából,
abból, a mit otthonról hoztál, az én szerzeményem
nem koldús tarisznyába való'!
Ilyenkor aztán kifordul a házból a megbántott
asszony, kikiséri sírva a kivert eb gyanánt kikudorgó adomány-gyűjtőt s a kis kapu fájához tá
maszkodva, feltekint az égre könyező szemekkel
s mintha halkan szólna, vonaglik az ajka, édes
anyját hívja onnan a magasból, hogy vigye magá
val pihenni és élni ama jobb hazában. Hiszen az
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ő háza itt is csak temető, síri csend lakik ott mind
éjjel, mind nappal s az élete olyan, mint lánczra
vert rabé, mint sötét börtönben sínylődő fogolyé.
S a férje, az a kőkemény szivű ember talán meg
indulna fájdalmán, ha könyeit látja, talán ellágyul
s lecsókolja halvány orczájáról ; talán kebelére
vonja s megnyugtatja elégedetlen, fájó szivét; talán
biztatgatja szelíd, édes szóval az ő rab madarát?
Dehogy ér rá Zsiros Varga Miklós az ilyenekre.
Neki pénzét kell számlálgatni, mikor eltávozik a
kéregető, meg kell győződnie, hogy nem vitt-e el
belőle a bezárt ládából, föl se veti fejét, meg se
látja könyét szenvedő párjának, egészen elveszi
az ő szeme világát pénze fényessége ; egészen be
tölti lelkét kincse imádása,
Az asszony meg csak sorvad, hervadoz. Az
udvaron álló öreg akáczfa csendes susogással haj
togatja előtte ágait, mintha hivogatná, mintha biztatgatná : ne szomorogj, ne epeszd magad, terhedet
nem sokáig kell már hordoznod, szenvedő szép
arczod nem sokára a halál árasztja el hideg csók
jaival.
*
Sötét éjszaka borult a falura, ijesztően korom
sötét éjjel. Mintha rémes árnyak lebbennének tova
egyik háztól a másikig. Nincs senki ébren, alusz
nak mind dologtól fáradtan a szegény munkás
lakók. De egyszerre iszonyú dördület reszketteti
meg a levegőeget, mintha ketté vágnák, vészes
villám hasítja végig, világosság gyúl a sötét éjsza
kában, lángba borul a Zsiros Varga Miklós háza.
Bent a házban épen az ablak alatt állott kincses
ládát érte a villám s darabokra zúzta, kincstartal
mát megsemmisítette. Egy pillanat alatt elpusztult
egy fösvény, kietlen élet áldatlan gyümölcse. Mint
az őrült rohant ki az égő házból a büszke, gőgös
férfiú s követte sikoltva szerencsétlen neje.
Az a szegény, szenvedő asszony néma ajakkal,
remegő tagokkal állott meg a nagy akáczfa alatt,
annak a lombjait is perzselte már a láng, az ágai
kormosodni, égni kezdtek. Nézte-nézte, mint lobog
föl magasan az égnek a tengertűz lángja, hallotta,
mily rémesen kong a vészt jelző harang, az ő el
múlását is hirdette már az. Egyszerre elhomályo
sodtak szemei, a szivéhez kapott, halk sikoltás szál
lott el ajkáról: meghasadt a szive. Kiszabadult
lelke börtönéből, fölszállott az égbe jóságos Atyjá
hoz, a kitől a földön annyira elvonta kőszívű
rossz férje.
A szegény áldozatot könyörületes szivű embe
rek a tűzveszélytől távol eső házba vitték. Zsiros
Varga Miklós pedig felesége holt testét látva, esz
méletlenül rogyott le a földre, öntözték, dörzsölték
s mire magához tért, már csak imitt-amott pislo
gott láng, tűzparázs és üszők fedte háza helyét s
a kormos falak, mint ijesztő rémes kisértetek
meredtek reája.
*

Zsiros Varga Miklósnét a falu apraja-nagyja
sírva kisérte ki utolsó útjára.
Férje nem lehetett a kísérők között, nem vehe
tett részt a temetésben, mert bénult tagokkal s az

ijedségtől megnémulva feküdt a szomszéd szegény
zsellér kunyhójában. Felépítették azután a házát
s ott nyomta az ágyat egy álló esztendeig.
Tehetetlen nyomorék volt.
Roncscsá lett a gőgös, elvakult ember Isten
hatalmas kezében.
Kovács Andor.

Imádkozzál édes gyermekem!
— Képünkhöz. —

Ott ül a fiatal anya imádságos könyvvel a
kezében s fenszóval olvassa fel leánykája előtt a
szívemelő imádságot.
Ott áll az ártatlan gyermek összetett kezekkel
édes anyja előtt s az imádság szavait halkan
útána mondja.
Mily kedves kép s mily hathatós oktatás, mely
ben a szerető anya drága gyermekét részesíti !
Nem kell ahhoz sem iskolapénz, sem drága
taneszközök, csak meleg, szerető szív s igaz, mély
hit, mely midőn fohászra serkenti a fogékony ifjú
lelket, buzgó fohászszá válik magának az oktatónak
ajkain is. Pedig nagyobb kincset rejt szivében, a
ki élete minden körülményei közt szívből, lélekből
imádkozni tud, mint a kit a szerencse elhalmozott
földi javakkal, vagy akár a lélek egyéb adományai
val, melyek a rendíthetetlen hitből fakadó buzgó
imádság adománya nélkül teljes boldogságot nem
nyújthatnak.
A buzgó, Krisztus nevében és szellemében vég
zett imádkozás sohasem lehet eredménytelen.
A kérő fohász megerősíti bennünk a bizalmat
Isten iránt s erőt ád a lemondásra, ha Isten ki
fürkészhetetlen tanácsa folytán kérésünk nem tel
jesül, a hálaadó imádság éleszti, neveli szivünkben
a szeretetet s hálát Isten iránt, kinek végeden
jósága minden nap megújul rajtunk s ha felebará
tainkért s szeretteinkért küldünk fohászt az ég
felé, felélesztjük szivünkben a szeretet lángját, hogy
élénken lobogjon s melegével áldást terjeszszen
maga körül.
Csak a kiben igaz, mély hit s meleg szeretet
lakik, tud buzgó lélekkel imádkozni, de viszont
csakis abban lakhatik igaz, mély hit s nem lan
kadó meleg szeretet, ki buzgó lélekkel imádkozni
tud. Az imádság leghathatósb élesztője s erősítője
nemes érzelmeinknek az élet csüggesztő csapásai
s keserűségei között.
Imádkozzunk s tanítsuk imádkozni gyermekein
ket ; ne vonjuk meg tőlük a legbecsesebb örökséget.
— ó.

A testvérek.
— Elbeszélés. —

VII.
(Vége.)
Télen korán lesz este. Már majdnem bealkonyodott, mire Irma kocsija a kelecsényi pusztára
ért, pedig mindjárt ebéd után indult. Kedves kép
volt az : a régi ismerős béres házak, apró csillogó
világaikkal, a veres fedeles hosszú juhakol, a nagy
gémes kút, mely mindig olyan keservesen csikorgóit
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és ott egy kissé távolabb az akáczos közepén, a
kis templom, karcsú tornyával, a melyen a csil
lag az esthomályban is fénylett. Irmának eszébe
jutott, hogy ő mindig a csillagot szerette a tornyok
tetején — úgy képzelte — az égbe viszi őt. Ez a

van asszonyokkal, férfiakkal vegyest, alig tud
Irma közöttük átvergődni.
— Mi van itt? kérdezi az egyik asszonytól, a
mint befelé megy.
— Hát szent karácsony estéje, válaszol az

gyermekkori emlék visszavitte őt most a gyermek
korba s valami édes érzéssel töltötte el. Az első
igazán kellemes érzés volt ez évek óta !
A tiszttartó-lak a régi, a kert is megvan még,
de a rózsatövek le vannak hajtva a földre, mind
egyiket csak egy fehér hóhalom jelöli. A ház ab
lakai mind ki vannak világítva, Irma szinte meg
ijed, talán itt is vendégekre talál.
Az udvarba a kocsival alig lehet bemenni, tele

tisztességtudóan — bent vannak mind a pusztai
gyerekek, most osztják szét a sok drágalátos holmit.
És csakugyan a nagy ebédlő közepén, ott állt
a szép karácsonyfa, megrakva mindenféle jóval s
alatta az asztal csak úgy görnyedezett a sok kis
csizmától, ruhától, volt még ott játék, könyv, bib
lia, kinek mire volt szüksége.
A fa alatt ott sürgölődött két kedves leány és
egy fiatal asszony, kissé távolabb tőlük őszhajú
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öreg pár iilt karosszékben,. igazi nagyapa, nagy
mama mind a kettő, egész lelkűk csupa szeretet,
arczuk úgy sugárzik, a mint arra a három éves
kis babára néznek, kit az édesapa magasan feltart,
hogy jobban lássa a karácsonyfát. Mellettük ült a
fiuk Béla, már szinte őszülő hajjal. A karácsonyfa
előtt állnak a pusztai gyermekek, a kik most az
egyik tiszttartó kisasszony intésére rázendítik vékony,
csengő gyermekhangon a szép karácsonyi éneket.
Boldog örömnap derült ránk,
Vigadjon szivünk, zengjen szánk,
Az egész világ vigadjon,
Istenünknek hálát adjon !

Mikor az ének elhangzott, a nagyapa elővette
a bibliát és felolvasott egy részt belőle, a Jézus
születését, a mit mindenki áhítattal hallgatott s
akkor a nagyapa, nagymama és Béla a karácsony
fához ment, hogy az első czukorkát róla a repeső,
kis unoka számára vegyék le.
Irma ott állt a nyitott ajtóban, a hol az elő
szobából a béres asszonyok egészen előre nyomultak,
egymás vállán át igyekezett meglátni mindenik a
maga gyermekét. Irma Ilonka arczát kereste, azt
az üde, fiatal arczot nem találta meg töb b é; az
évek megfehérítették haját, a küzdelmek ott hagy
ták nyomaikat arczán ; de mégis Ilonka volt ez,
a régi Ilonka, szemeiből sem az évek futása, sem
az élet harcza, a melyből mindenkinek kijut, nem
tudták elvinni azt a fiatalos, boldog ragyogást, a
mit a szeretet és jóság varázsol a szemekbe s a
mely felett az időnek nincs hatalma . . . Szeretni,
másokért élni ! hangzott fel Irma lelkében egy szó,
ez az igazi boldogság, mely önmagában hordja a
megelégedést. Csak egyszer érezne ő ilyen örömet,
akkor-akkor érdemes volt élni!
A nagyapa és nagymama körül csoportosultak
mindnyájan és oly bensőséggel ölelték át őket
és egymást .. . Mennyi szeretet, gondolta Irma,
mennyi bensőség egymás iránt, olyan volt ő most,
mint a ki aratni akar és nem vetett.
Mindenki örül a kiosztott ajándékoknak s min
denki oda tolakszik a nagyapa és nagymama köré,
mindenki azon igyekszik, hogy kezét elkaphassa
és megcsókolja.
-— Az Isten áldja m eg !
— Az Isten tartsa meg ! — hallatszik itt is,
ott is.
Ott kint ez alatt felhangzik a pásztorok éneke,
a gulyások pattognak az ostorral; minden, minden
azt mondja, azt hirdeti :
— Örüljetek, ma született a M egváltó!
Irma szivéről is engedni kezd a nehéz jégkéreg,
a mely összeszorítva tartotta évek óta, szemeiből
patakzanak a könyek.
— Még valaki van itt — szólt sírással kezdve
s a testvéréhez lép — a ki alamizsnát k é r : egy
kis szeretetet.
Átöleli egymást a két testvér, zokogva, hosszan.
Egy egész lefolyt élet van közöttük, vagy nem
egy, hanem két élet, két másként átélt, másként
felfogott é le t: az egyik küzdelmes, munkás élet,
de ah megszépítve annyi örömmel, annyi boldog
sággal, a hol még a csapások elviselését is meg

könnyíti a szeretet és hit. A másik élet könnyű,
csupa öröm, csupa virág, de ezek az örömök olya
nok, mint a szivárvány, mely ha eltűnik, csak a
barna felhők maradnak az égen.
VIII.
Mikor Irma visszatért a pusztáról városi laká
sába, első dolga volt a gyermekeinek írni ; a fiá
nak és a leányának is írt. A későn felébredt anyai
szeretet és a szeretet után való sóvárgás tűnt ki
minden sorából és szívdobogva várta reá a választ.
A leánya válasza nemsokára megérkezett, részlete
sen leírta benne a házi bál lefolyását s a zajosan,
vigan eltöltött ünnepeket. Ez volt a válasz.
A fia levelét csak később kapta meg ; nagyon
jó hangulatban írt, három oroszlánt ejtett el eddig,
most egy kitűnő vezetőnek sikerült egy tigrist fel
kutatni, ha ezt el tudja ejteni, a tigris bőrét azon
nal el fogja küldeni anyjának.
Ez volt az eg ész; egy igazi meleg, szerető
szó sem.
Szegény, szegény öreg asszony ! Öregnek lenni
szeretet nélkül, anyának lenni gyermekek nélkül!
Hisz te a gazdagság mellett is szegény v a g y !
*
A fővárosi árvaházak ünnepén ott lehet látni
egy ősz hajú előkelő úrnőt, a ki mindig megjele
nik és mindig könyezik az árvák karácsonyán ;
talán arra gondol, hogy az ő gyermekei is ilyen
árvák voltak, mert igazi anyai szeretet nélkül
nőttek f e l . . .
J)r. Moravcsik Gyuláné.

Me g h í v ó .
A „ Luther-társaság“ ez évi rendes közgyűlését
a magyarhoni E. E. E. Gyámintézettel egyidejűleg
Bfdassa-Gyarmaton, 1900. okt. 6. és 7. napjain a
következő sorrendben fogja megtartani:
Szombaton, október 6-án d. u. 5 órakor Luthertársasági estély a templomban a következő tárgysorozattal :
1. Egyházi ének. — 2. Alkalmi ima. — 3. Ün
nepi megnyitó tartja Zsilinszky Mihály, társ. elnök.
— 4. Értekezés a Cura pastoralisról — előadja
tiszt. Menyhárd Frigyes bp. vallástanár. — 5. Kar
ének. — 6. „Bánóczi Sámuel és az egyházi jóté
konyságé felolvasás tiszt. Gaál Mihály agárdi lel
késztől. — 7. Egyházi ének. (Offertorium a Luthertársaság alaptőkéjének gyarapítására.)
Vasárnap, október 7-én d. u. 5 órakor közgyűlés
a megyeház kistermében. T árgyai:
1. Elnöki megnyitó beszéd. — 2. Az intéző
bizottság jelentése és indítványainak tárgyalása. —
3. A számadások és költségvetés előterjesztése és
számvizsgálók kiküldése. — 4. Esetleges egyéb
indítványok tárgyalása.
Ezen ülésekre a „Luther-társaság“ minden tag
ját, pártfogóját és barátját tisztelettel meghívja.
Budapesten, 1900 szept. 14-én.
Horváth Sándor,
Zsilinszky Mihály,
alelnök.

elnök.

—

Vegyes közlemények.
Luther-társaságunk kis bizottsága szept. 14-én
Zsilinszki Mihály államtitkár egyleti elnök vezetése
mellett ülést tartott, mely alkalommal Falvay Antal
jegyző bejelentette, hogy a társaságba a lefolyt
évben 8 örökös, 45 négy-koronás és 288 egy
koronás tag lépett be. Erre megállapították a legkö
zelebb tartandó közgyűlés napirendjét és a BalassaGyarmaton rendezendő estély műsorát; utóbbi a
következő lesz : 1. Ének. 2. Ima. 3. Megnyitó be
széd. 4. Felolvasás. 5. Karének. 6. Felolvasás.
7. Záróének. Folyó ügyek elintézésével és a
jövő évi munkaprogramm megállapításával az ülés
véget ért.
A Protestáns Irodalmi Társaság ez évi ren
des közgyűlését szept. 19 én Pozsonyban tartotta
Hegedűs Sándor keresked. miniszter és Gyurátz
Ferencz püspök együttes elnöklete mellett, melyben
a hazai protestantismus előkelőségei nagy számmal
vettek részt. A közgyűlést ünnepi istentisztelet előzte
meg az ottani nagy ág. liitv. ev. templomban, mely
alkalommal dr. Bartók György erdélyi ev. ref.
püspök imát mondott és dr. Masznyik Endre, a
theol, akadémia igazgatója, prédikált. Az istentisz
telet után a társaság tagjai átmentek az új lyceumba, melynek tornatermében folyt le a gyűlés.
Gyurátz Ferencz püspök megnyitó beszéde után,
melyben a két felekezet testvéries viszonyának
ápolását, mint a társaság legfőbb feladatát hang
súlyozta, dr. Boltik Frigyes püspök a dunáninneni
kerület megbízásából üdvözölte a társaságot ; majd
Günther M. V. királyi tanácsos, a pozsonyi evang.
egyház felügyelője, egyháza nevében köszöntötte
a körükben megjelent társulatot. Az elhangzott üd
vözlő beszédek után Hegedűs világi elnök beszélt,
kifejtvén, hogy az evangélium a leghatalmasabb
fegyver volt a múltban és most is az legyen, még
pedig úgy a míveltek, mint a kevésbbé míveltek
kezében. Szöts Farkas titkár előterjesztette erre az
évi jelentést, melyben kiemeli, hogy az elmúlt év
különösen eredményes v o lt ; kiadták többek közt
a Bőd Péter életét tárgyazó monographiát. A bevé
tel 6728 frt 92 krt, a kiadás 6060 írt 10 krt tett
ki. A titkári jelentés után Bitoók Zsigmond : „Az
egyesületi tevékenység az egyházban" ez. érteke
zését Hamar István ref. theol. tanár olvasta fel.
Ezután Markusovszky Sámuel igazgató lépett a fel
olvasó-asztalhoz Bél Mátyás, a magyar protestáns
egyháznak eme kiváló alakjáról írt értekezését
ismertetve. — A gyűlés után az új lyceum másod
emeleti termében rendezett iskolai kiállítást tekin
tették meg az egyleti tagok. Nagy érdeklődéssel
nézték meg a kiállítás azon részét, a melyben a
lyceum könyvtárának számos darabja volt köz
szemlére téve. Luther, Melanchton eredeti kéziratai
— mindmegannyi megbecsülhetetlen értékű régi
ség és ereklye — feküdtek ott. Innen számosán a
Theologusok Otthonába mentek át, melynek beren
dezését igen czélszerűnek találták.
Választások. ’A récsei (Pozsonym.) evang. gyü
lekezet Schulze Ottó ruszkini (Szepesm.) lelkészt
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választotta meg lelkipásztorává. — A késmárki ev.
lyceum pártfogósága f. hó 17-én tartott ülésén a
megüresedett két tanszékre Báthory Andor és Kiszelly
Géza tanárokat hívta meg, Az iglói ev. főgymnasium iskolatanácsa líoch Ferenczet választotta meg
tanárává.
Egyetemes gyűlés. Hazai ág. hitv. ev. egy
házunk ez idei egyetemes gyűlése november 7. és
következő napjain Budapesten lesz.
E. E. E. Gyámintézetünk 40. évi közgyűlését
a Luther-társasággal együttesen f. é. okt. hó 6-án
és 7-én Balasssa-Gyarmaton fogja megtartani. Az
ünnepi szent beszédeket ezúttal Dérer János nagy
iami és Maróthy Emil vanyarczi lelkészek tartják.
Halálozás. Moravcsik József, a szarvasi ág.
hitv. ev. gyülekezet tanítója, szept. 13-án tanítói
működésének 29-ik és életének 49. évében az Úr
ban elhunyt.
Jótékonyság. Báró Amhrózy Béla, a bánsági
egyházmegye érdemdús felügyelője, egyházmegyé
jének segélyalapja javára 1000 koronát adományo
zott. — Haubner Rezső dr., a nagynevű főpásztornak
Haubner Máténak fia, tízezer koronás alapítványt
tett a soproni magánkórháznál oly czélból, hogy a
kamatjövedelemnek hat tizede a soproni ág. hitv. ev.
tanintézetek, két-két tizede pedig a soproni róm.
kath. főgymnasium beteg növendékei, illetőleg más
szegénysorsú betegek ápolási költségeinek fedezé
sére fordíttassék.
Hagyományok Néhai Horváth Sámuelné 3 kát.
hold szántóföldet, néhai Karovics Sándor 1000 ko
ronát hagyományozott a meszleni (Vasmegye) ev.
egyháznak.
Segélyezések. A pesti ág. hitv. ev. magyar
német egyháznak a Glosius-Artner Karolina-féle
alapítványt kezelő bizottsága szept. 17-én tartott
ülésén özv. Vasskó Jánosné lelkész özvegyének
120 kor., Pifko János bukóczi nyug. lelkésznek
160 kor. évi segélyt és Förster Lajos külföldön
tanuló műegyetemi hallgatónak 105 kor.-nyi ösz
töndíjat szavazott meg.
Balassgyarmati ifjúsági szövetkezet alapí
tási ünnepélye. A belmissiói eszméknek egyik
újabb gyümölcseként üdvözölhetjük a balassagyar
mati iparos férfiak és ifjak szövetkezetét, a mely
f. hó 16-án tartotta alapításának első évfordulóját.
Az ünnepély nemcsak a tagok, de a város érdek
lődése mellett is folyt le. A szövetkezet vegyes
kara nyitotta meg az ünnepélyt, mire az elnök
dr. Tirtsch Gergely püspöki titkár tartalmas be
szédben fejtette ki a szövetkezet czélját, vissza
pillantást engedett a lefolyt működési évre és buz
dító szavakat intézett a tagokhoz. A terjedelmes
évi jelentést a szövetkezet jegyzője, Timkó György,
olvasta fel, mire azután a tisztikar újonan meg
választatott. Az ünnepély lelkesítő hatása alatt
rögtön két új tag is jelentkezett, úgy hogy a ked
vező előjelek alatt megindult szövetkezet szép
reményeknek néz elébe. Évi jelentését a szövetke
zet kinyomatta s az érdeklődőknek megküldi. Az
évi jelentés szól a szövetkezet egy évi működésé
ről, az énekkarról és könyvtárról s közli a szövet-
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kezet tisztikarának s tagjainak névsorát, a pénz
tári kimutatást s az alapszabályokat.
Egyetemes nyugdíjintézet. Hazai ág. hitv.
evang. egyházunk nyugdíjintézetének vagyona múlt
év végével 323,734 kor. 10 fillérre rúgott.
Nyugalmba vonuló lelkész. Bittér Károly, a
pozsonymegyei esperesség kiérdemült esperese és
a somorjai gyülekezetnek évek hosszú során át
buzgó és hű lelkipásztora, betegeskedése folytán
nyugalomba vonult.
Választások. A nagyhonti egyházmegye fel
ügyelőjévé Laszlcáry Pált, főesperesévé Handel Vil
mos selmeczbányai lelkészt és alesperesévé Holubi
Adolf esánki lelkészt választotta meg.
Káplánválasztás. A pesti magyar evang. egy
ház a káplánválasztást okt. 3-án délelőtt 11 óra
kor tartja meg az evang. főgymnasium dísztermében.
Breznyik-ünnep Selmeczbányán. A selmecz
bányai lyceum egykori tudós igazgatója, Breznyik
János kir. tanácsos síremlékének ünnepélyes lelep
lezése szept. 19-én ment' végbe. Breznyik sírjánál
az ünnepi beszédet Handel Vilmos főesperes tar
totta, Ivánka István pedig az alkalomra írt költe
ményt szavalt el. Az egykori tanítványok nevében
Okolicsányi Gyula koszorút helyezett a síremlékre.
A lyceum egykori tanítványai az alumneumban
ünnepi ebédet adtak a lyceum ifjúságának.
Találkozó. Sopronban a közel múlt napokban
találkoztak azok, a kik tíz év előtt szenteltettek
föl papokká a soproni evang. theologiában. A talál
kozók délelőtt hálaadó isteni tiszteletre gyűltek
össze, mely után Poszvék Sándor a soproni evang.
lyceum és theologia igazgatója tanítványainak ki
osztotta az Úrvacsorát. Délután a vendégek tisz
telegtek volt tanáraiknál s az iskola nyugalmazott
igazgatójánál az agg Müllner Mátyásnál is, kit e
tisztelgés láthatólag meghatott
Nennyi a muzulmán ? Mohamed hívei vannak
vagy 196.500,000-en, ha hitelt adhatunk a török
kormány népszámláló adatainak. Ez adatok szerint
Kis-Azsiában, Indiában és Beludzsisztánban 99 millió
mohamedán lakik; Afrika északi s déli vidékein
harminczhat millió ötszázezer ; Kínában húsz millió ;
Törökországban tizennyolcz. Huszonhárom millió
él szanaszét, kisebb csoportokban. Ausztráliában,
Kanadában, Peruban, az argentini köztársaságban
s Japánban alig akad mohamedán. Londonban
450-en vannak s most építenek a diák-negyedben
mecsetet.
Uj könyvek. Hornyánszky Viktor könyvkeres
kedésében újabban következő könyvek jelentek
meg : A z imádkozó nő. Imádságok és elmélkedések
protestáns nők számára. írta Csiky Lajos debreczeni
ev. ref. theol. akad. tanár. A művet nemcsak épü
letes tartalma, hanem tetszetős külseje is (16-odrét,
fekete vászonkötés arany szegélylyel) nagyban
ajánlja. — Koszorú 61— 70. füzet (a magyar irod.
társaság népies kiadványai), melyek következő ré
szint versben, részint prózában írt munkákat tar
talmaznak : 1. Patócsi Zsófia, történeti rajz. írta
S. Szabó József. 2. Vak Domokos. írta Csekme Ferencz.
3. A kányái mártírok. írta Forgács Endre. 4. Élet
vándora. Irta Sántha Károly. 5. Jefte. írta Vargha

László. 6. A pusztabiró. Irta Szabó Géza. 7. A Bákóczyak. Történeti korkép. írta Vajda Ferencz. 8.
A kálvinista kenyér. írta Szentkuti Károly. 9. Bethlen
Kata, történeti rajz. írta Juhász Sándor. 10. Meg
ostorozlak. de néni vesztelek el, történeti elbeszélés
a török időkből. írta Kovács László. — Protestáns
árvaházi képes naptár, az 1901-iki közönséges évre.
Szerkeszti Kenessey Béla. Huszonhetedik évfolyam.
Érdekes és változatos tartalmánál fogva méltán
sorakozik az előbbi évfolyamok mellé.

Szerkesztői üzenetek.
K . M . Iiajos-K o m á ro m . A pénzt illető helyen átadtuk.
W . S. S zepes-B éla. Köszönjük a szives Ígéretet.
B . Gy. B ip tó -S z e n t-M ik ló s. A változást bejelentettük.
N. Ii. Szent A n ta lfa . Hely szűke miatt a következő szám

ban. Saját szerzeményei közül nem kaphatnánk lapunk számára V
F ig y e lm e zte té s és k é re le m . Zavarok elkerülése végett
kérjük t. olvasóinkat, hogy az előfizetési pénzeket, reklamáció
kat, jelentéseket lakásváltoztatásról s egyéb a szerkesztőség
köréhez nem tartozó küldeményeket ne intézzék czímünkre és
lakásunkra, hanem az előfizetési pénzeltet (illetőleg az előfize
tés megszüntetésének bejelentését) a mint a ezímlapra ki van
téve, közvototlen a Luther-társaság pénztárához (név nélkül)
Deák-tér 4. szám, — a reklamácziókat esetleg elmaradt
számokért s más, az expedicziót illető jelentéseket pedig Hor
nyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájába VI. kér.,
Aradi-ntcza 14. sz. szíveskedjenek küldeni.
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