
A LUTH ER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA,

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 1-én és 15-én.
Előfizetési díj eg y  é v r e :

a „Luther-társaság egyházirodalmi értesítője" 
czímfi melléklappal együtt 4 korona, a nélkül 
2 korona. A melléklap előfizetési ára az „Evan

gélikus Családi Lap“ nélkül 2 korona.

Szerkeszti :
T O R K O S  L Á S Z L Ó ,

VIII. kér., üliei-út 4. sz. 
Luther-társasági tagok e lapot ingyen kapják.

K ia d ó h iv a ta l: Luther-társaság pénztára,
Deák-tér 4. szám, hova az előfizetési és hir

detési díjak küldendők.
IlírrlatÓcn riíi ■ e8.y °I<Ial ^4 korona, fél oldal Ilii uClCol HÍJ . 12 kor., negyed old. 6 kor. stb.

Hatodik évfolyam. Budapest, 1901. május 15. 17. szám.

A  h a lá ltó l én  n em  fé lek .
Vág a bilincs: a kín láncza, 
Ej sötétség szemem bántja. 
Gyötrelmes, óh, a betegágy 
Megnyugodni alighogy hágy! 
Bár kín miatt félig élek,
A haláltól még se félek!

Fáj a szivem, bús a gondja, 
Enyéim ki pártfogolja? 
Hogyha most szemem lezárom 
S ráborul az örök álom. 
Atyám! Te benned reményiek 
S a Indáitól így nem félek!

Múlik az éj, tűnik árnya, 
Felzajdül a kedves lárma: 
Kis gyermekim üde hangja 
Szivemet megvigasztalja.
S a mint rájok bízva nézek, 
A zord haláltól nem félek!

Virágban áll kertem fája,
A jó  Isten adta rája.
Pedig járt fölötte vihar 
De megvédte az égi kar.
Bár kín miatt alig élek,
A haláltól még se félek.

Bánatos, hű élettársam,
Ki megőrződ betegágyam : 
Töröld le könyes arczodat, 
Istenbe vesd bizalmadat; „ 
Lásd csak, én is jót reményiek 
S a haláltól mit se félek! K i r á l y  M átyás .

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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Irgalo m •
— Elbeszélés. —

I.
— Legyetek irgalmasok, miként a ti Atyátok 

a mennyben irgalmas.
Ezt az elvet vallotta Gábor Kálmánné teljes 

életében és a szerint is cselekedett mindig. Szen
vedő, szegény vagy nyomorult nem ment el segély 
nélkül az ajtaja előtt. A falubeli nép száján szinte 
szálló igévé vált, ha valakiről jót akartak mon
dani : „Olyan nagy szive van ennek is, mint a 
Gáborné tekintetes asszonynak

És csakugyan reá illett ez a mondás, hogy nagy 
szive van, mert elfért benne az egész emberiség 
szeretete s a részvét minden szenvedő iránt. De 
épen azért ez a nagy szív sokat szenvedett, mert 
nem volt neki elég a maga baja, a maga küz
delme, a mely minden embernek osztályrészül jut; 
ő átérezte minden árvának árvaságát, minden sze
génynek a nyomorát, minden betegnek a szenve
dését : mindez az ő szivén ment keresztül és az a 
tudat, hogy oly kevés könyet törülhet le, hogy 
nem segíthet mindenkinek a nyomorán, még éle
sebbé tette fájdalmát.

A férje, nemzetes Gábor Kálmán uram, már 
sokkal keményebb legény volt, de talán jó is volt 
az így beosztva; mert Gáborné az ő csodálatos 
jóságával mindenét szétosztotta volna, ha férje 
olykor-olykor gátat nem vet a jótékonyságának.

— Igazad van, Kálmán — mondta ilyenkor a 
jó asszony megadással — a gyermekeinkre kell 
gondolni, jól teszed, ha megfogod a kezemet. — 
S így csak egy álmatlan éjszakájába került, hogy 
nem segíthetett úgy, a hogy szeretett volna.

De azért újra és újra jót tett s a „jobb keze“, 
mint a biblia mondja, sohasem fáradt el. De sokan 
is visszaéltek Gáborné jószívűségével; a kúria ud
varán mindig lehetett látni valami ödöngő szegényt, 
a ki aztán onnan nem is ment el üres kézzel. De 
egyszer aztán egész nyilvánvaló lett, hogy a sze
gény asszony, a ki a hat gyermekével rendesen 
beállított a jószivn úrnőhöz, a ki tele volt mindig 
panaszszal, hogy bőven kijusson neki az alamizsna, 
megcsalta a jólelkű nőt; mert a hat gyermek közül 
csak kettő volt az övé, a többit csak úgy kölcsön 
kérte, hogy annál jobban szánakozzanak rajta. Meg 
aztán az összekoldult dolgokból is kevés jutott a 
gyermekeknek, az ő torkán ment az le pálinka 
alakjában, a miről különben borvirágos orra is 
tanúskodhatott.

Gáborné akkor nagyon elszomorodott s a férje 
erős szemrehányásokat tett neki.

— Látod, Erzsiké — mondta — ilyenekre pa
zarlód te a jótéteményeket s elveszed a saját gyer
mekeidtől; de ez jó leczke lesz és legalább majd 
felhagysz azzal a szertelen jótékonysággal.

— Nem, nem, Kálmán — válaszolt hevesen a 
felesége — azzal nem hagyhatok fel; ha százszor 
méltatlannak adtam, ha százszor csalódtam, száz- 
egyedszer megint megpróbálom, mert inkább adjak 
tíz érdemetlennek, mint hogy egy igazi szegényt 
utasítsak el.

— Csakhogy ez nagy uraknak való mulatság 
édes lelkem — dörmögte a bajusza alá Gábor úr 
— sokba kerül ám az !

— Nekem egyedüli örömöm, ezért szívesen le
mondok minden egyébről.

— Az már igaz — fejezte be a beszélgetést a 
férj — hogy igénytelenebb asszony, mint te, nincs 
is a világon.

Es ez igaz volt. Csupa szív, csupa igénytelen
ség volt az asszony, szivét egészen betöltötte a 
szeretet; szeretet mindenki iránt, de természetesen 
első sorban is saját hozzátartozói iránt. Sok gyer
mekük volt, de csak három maradt életben közü
lök, a két legöregebb, két fiú, és a legutolsó gyer
mek, egy kedves leányka, a kis Klárika. Ezt a 
bárom gyermeket aztán valósággal imádta az anyjuk, 
a kinek lelkét mélyen sebezte a többinek elvesz
tése. Szive szinte felolvadt a nagy szeretetben és 
semmi áldozat, semmi fáradság nem volt neki nagy, 
a mit értük tehetett.

A gyermekek szépen fejlődtek, a két fiú, Béla 
és László, már ki is kerültek a házból, a közeli 
kis városkába jártak gimnáziumba. Az öregebb, 
Béla, ugyan nem nagyon jól tanult, egy kissé nehéz 
feje volt; de ez nem nagyon aggasztotta a szülőket, 
mert őt, mint öregebbet, úgy is gazdának szánták. 
Nem volt ugyan nagy a birtok, de tisztán, adós
ság nélkül állt s jól meglehetett belőle élni. „Majd 
beadjuk egy-két évre a gazdasági iskolába, aztán 
haza jön." A szünidők alatt már most is jobb keze 
volt az apjának, mindenhez értett s nagy szorga
lommal foglalkozott a gazdasággal.

Majd ha megházasodik, tervezgették a szülők, 
átadják neki az egész gazdaságot s ő majd szor
galommal lassan kifizetgeti a testvéreit is.

László jól tanult. „Olyan az esze, mint a tűz“, 
mondogatta az anyja. Jól is tanult a fiú eleinte; 
csak az volt a baj, hogy már a gimnáziumi osz
tályokban egy kis könnyelmfiségi hajlam mutatko
zott nála. Eleinte az iskolatársaitól szedett fel apró 
kölcsönöket, a melyeket aztán nyalánkságokra köl
tött. 0  volt a diákság vezetője, minden csínynek
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a tervezője; később aztán a felsőbb osztályokban 
a szorgalma is alább hagyott s egészen elment a 
kedve a tanulástól.

A szülők kedvencz vágya nem is teljesült, hogy 
fiukból valami tudományos ember legyen. Beadták 
őt a kereskedelmi iskolába, hogy a jövőjét bizto
sítsák. Ehhez mutatott még aránylag legtöbb ked
vet; de itt is, mikor már a fővárosba került, sok 
bajuk volt vele, minduntalan adósságot csinált, a 
a mit aztán a szegény szüleinek kellett kifizetni, 
sok nehezen összegyűjtött garas, tojás árából, tej
ből, mi effélékből, a mit az édesanyja szerezgetett 
össze, mind erre ment. A tékozló fiúnak sokszor 
szegény édes anyja az apa tudta nélkül küldött 
ily összegeket, nem mulasztván el soha megírni:

„Édes fiam, ez az utolsó eset, többet hozzám 
ne fordulj, mert az én segélyforrásaim kiapadtak* 
igyekezzél megjavulni. Lásd szegény apádnak az 
idei rossz termés mellett, milyen nehéz a tandíjat 
összeszedni s te két kézzel szórod a pénzt. Térj 
magadba, édes fiam. Úgy imádkozom mindennap 
te érted, a te megjavulásodért. Egy kis almát és 
pogácsát küldök neked ezzel az alkalommal, kívá
nom, hogy azt egészségesen fogyaszd el.

Szerető anyád. “
De ez utolsó eset azért igazán nem jött el soha. 

Ha a fiú a szünidők alatt hazajött, az apja ugyan 
jól megmosta a fejét s ő ilyenkor aztán igazi bűn
bánatot mutatott és érezte is akkor; mert nem volt 
rossz, csak könnyelmű fiú. így mindig megnyerte 
szülei bocsánatát, a kik mindig abban reményked
tek, hogy ha kiforrja magát, majd csak rátér a 
helyes útra.

— Hány esetet tudok én — vigasztalta Erzsé
bet asszony a férjét, a ki néha már komolyan 
kezdett Lászlóért aggódni — de hány esetet, a hol 
a fiatal ember szintén így kezdte, mint a mi Laczink 
s a legderekabb ember vált belőle.

■— Adja Isten, hogy úgy legyen — sóhajtott 
az apa és gondolkodva verte ki pipájából a hamut.

Béla ezalatt szépen elvégezte a gazdasági isko
lát és haza került a gazdaságba; már néztek is ki 
számára asszonyt a szomszéd faluból, az uradalmi 
tiszttartó leányát, munkás, házias leányt, a ki ha 
nem is sokat, de valamit hozott volna a házhoz. 
De még fiatalok voltak mind a ketten, nem sür
gették hát a lakodalmat.

László is kikerült a kereskedelmi iskolából és 
nemsokára állást is kapott egy előkelő pénzinté
zetnél. Most aztán az atyja még egyszer, utoljára, 
kifizette az adósságait, hogy gond nélkül lépjen át 
új helyzetébe; azaz hogy az öreg úr azt hitte, hogy

mindent kifizetett; mert a fiú maga is megijedve 
az összeg nagyságától, nem merte az egészet be
vallani; egy kis összeget az anyjától is kapott, de 
még az sem volt elég.

— Majd kifizetem a fizetésemből — gondolta 
László könnyedén — és több adósságot sohasem 
csinálok — tette fel magában; mert jó feltevések
ben nem volt nála hiány, csak megtartani nem 
tudta fogadásait. Ha egyszer víg társaságba került, 
szórta a pénzt s erre sehol sem volt annyi alkalma, 
mint épen a fővárosban. Ehhez járult még az is, 
hogy valóságos szenvedélylyel kártyázott, de igen 
kevés szerencsével; jóformán mindig veszített és 
még sem tudott lemondani a játékról. így történt 
aztán, hogy néhány év alatt nemcsak hogy a régi 
adósságait nem fizette ki, hanem még újakat is 
csinált s a mint azt előre lehetett látni, nagyon 
közel járt már a bukáshoz, csak épen a végső 
alkalom hiányzott erre.

És ez el is jött. Egy nagyobb összeg pénz ki
fizetésével bízták meg; a szerencsétlen fiú a pénzt 
a legnagyobb könnyelműséggel megtartotta, a leg
sürgetőbb adósságait akarta vele fedezni; de alig 
egyrészét törlesztette le, a többi elment s csak 
akkor rémült meg a fiú, mikor a hamisított nyug- 
tatványt beadta s azt minden fennakadás nélkül 
elfogadták. De jól tudta, hogy a dolgot sokáig 
eltitkolni nem lehet; néhány napi szabadságot kért 
és a szüleihez utazott, a kiknek bűnbánólag beval
lott mindent.

Lehet képzelni a család rémületét. Béla ép akkor
tájt hozta haza a fiatal feleségét. Ezrekről volt szó, 
honnan tudnak előkeríteni annyi pénzt. Az édes 
atyja először hallani sem akart róla, hogy a pénzt 
kifizessék; de végtére ő is meglágyult a sok könyör
gésre és hiszen a családi becsületet kellett meg
menteni. Adósságot vettek hát fel az eddig tisztán 
álló birtokra, de az öreg Gábor ki is jelentette, 
hogy László többet ne számítson reájuk, ezzel az 
összeggel már úgy is többet kapott, mint az őt 
megillető részt, tekintse úgy, hogy ki van fizetve. 
Ki is kellett neki állítani egy okiratot arról, hogy 
semmi igényt nem tart többé a családi vagyonra.

*— Soha többé segélyért ne fordulj hozzánk, 
fiam — mondta komolyan az öreg úr — ez többé 
nem a miénk, a két testvéredé, ehhez én nem nyúl
hatok soha.

•— Nem is lesz rá szükség — mondta elérzé- 
kenyülve László — szavamra fogadom.

— Úgy-e, úgy lesz, Laczikám — szólt az édes 
anyja, a szemeit törülgetve ■— az Isten adjon erőt 
megtartani a fogadásodat.
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László annyira örült, hogy ebben a perczben 
mindent megfogadott volna s boldogan sietett visz- 
sza. Az egész ügy elsimult, senki sem tudott meg 
semmit s úgy látszott, hogy ez a kemény leczke 
használt a fiatal embernek, mert kezdett jobban 
vigyázni magára. Különben mint hivatalnok igen 
szorgalmas, basznavehető ember volt, feljebbvalói 
nagyon szerették s igen szép jövó't jósoltak neki.

S hogy teljesen biztosítsa magát a kisértések 
elől, kicsinálta, hogy áthelyezték őt egy olyan osz
tályba, a hol nem kellett pénzzel bánnia; de annak 
daczára, hogy jövedelme időnként emelkedett, egé
szen még sem tudta vele beérni, így nem tudott 
teljesen megmenekülni az anyagi zavaroktól. Azon
ban bizott a jövőben, az előléptetésekre gondolt s 
nem igen aggasztotta őt helyzete.

II.

Néhány év telt el, elég simán, minden nagyobb 
esemény nélkül a Gábor családra nézve. Békessé- 
gesen éltek az ősi fehér tornáczos házban, az öre
gek a fiatalokkal, már két unoka is volt a háznál 
Klárika is már felnőtt és igen szépen fejlődött.

A gazdaság vezetését Béla vette át, de min
denben meghallgatta atyja tanácsait. Minden tavasz- 
szal kisarjadt a fű, fejlődni kezdett a vetés, megnőtt 
a repeze, megérett a kalász, lekaszálták, betakarí
tották és újra vetni kezdtek, ki nem fogyó türe
lemmel lesték újra a vetés fejlődését és így folytak 
az évek egymás után. A gazda fáradhatatlanul 
dolgozott és a föld ki nem fáradva, meghozta a 
maga gyümölcseit; ha jókedvében volt, nagyon is 
bőven adta; de aztán volt olyan év is, hogy csak 
épen a magot fizette vissza. Ezt mindig megadta 
az a becsületes anyafóld, éhen nem haltak mellette.

Nem volt valami túlságos nagy a jövedelem, 
de jól megéltek belőle s a kölcsönből is törlesz
tettek egy keveset, bár az adósság mégis csak 
nyomta a birtokot. Az öreg ház kedves, vidám ott
hon volt. Jól megfértek benne mindannyian, a három 
nő, a napa, a meny és a jókedvű Klárika, a legjobb 
egyetértésben éltek. Klárika az ő vidám dalaival 
majd felvette a házat; de ezek a vidám dalok, 
úgy ősz felé, mindig nagyon ábrándasokká váltak, 
akkor, a mikor a szomszéd kis kúria udvarából 
a kis bricska-kocsi megindult, hogy a fiatal Palotay 
Viktort visszavigye a fővárosba, a hol az tanulmá
nyait folytatta. Viktor és Klárika régen egymásnak 
voltak szánva, szerették egymást, azzal az igazi, 
mély, tiszta szerelemmel, a milyen csak a gyer
mekkorban szövődhetik azok közt, kik a szép 
gyermekévek tiszta álmait viszik át az életbe is

s onnan merítenek aztán mindenkor erőt az élet 
nehéz küzdelmei között.

De a míg eljutnak a czélhoz, szegény Viktornak 
sokat kell ám vizsgázni. Özvegy édes anyja, bár a 
fiú mindig kitűnő tanuló volt, sokat rettegett érte. 
Klárikával együtt szidták azokat a gonosz, kegyet
len tanárokat, a kik úgy megkínozzák a szegény 
fiatal embereket, mintha ők nem is lettek volna 
soha fiatalok, mintha ők mindjárt egyetemi taná
roknak születtek volna.

De aztán volt öröm, mikor a Viktor egy-egy 
vizsgálata jól sikerült. Hogy változtak át egyszerre 
az igazságtalan tanárok a kedves, derék emberekké! 
El kellett mondani Viktornak, melyik milyen s hol 
a mama, hol Klárika mondták rá: milyen kedves 
ember lehet. Hogyne, mikor az ő Viktorjukat ki
tüntetéssel eresztették át a vizsgálaton !

Mikor végre minden vizsgálaton túl volt és már 
ki is nevezték tanárnak egy vidéki gimnáziumba, 
ő azt nagy örömmel jött elujságolni Gáborékhoz.

Klárika épen kint ült a tornáczon és cseresnyét 
válogatott egy kosárból, a keményeket, ropogóso
kat befőzni, a puhákat pedig külön.

— Klárika — mondta lelkendezve Viktor, a 
mint a tornáczra ért — csakugyan kineveztek llle- 
falvára tanárnak.

Klárika felugrott az asztal mellől, a hol ü lt; 
nagy fehér karimás kalapja a gyors mozdulatra 
félre csúszott fejéről s előbukkantak aranyos für- 
töcskéi, melyeket megaranyozott a nap.

— Igazán megvan ? — szólt örömmel, de mégis 
egy kissé zavartan s a szive erősen kezdett dobogni.

■— Most kaptam meg az értesítést — folytatta 
Viktor — és tudja, miért örülök legjobban neki?
— Egész közel lépett Klárikához.

Klárika nem felelt, csak elpirult.
— Azért Klárika— kezdte meleg hangon Viktor 

Klárikára pillantva — hogy végre a czélhoz jutot
tam és ilyen aranyos hajú kis leány lesz a feleségem.

— És tőlem meg sem kérdezed? — hangzott 
most az öreg Gábor hangja, a ki ép e perczben 
jött ki a szobából, a hol délulán elszundikált kissé.

— Nem merem, Kálmán bácsi — szólt jóked
vűen Viktor — mert félek, nem adnák ide; majd 
csak úgy a kerítésen át viszem el Klárikát.

— Abból nem lesz semmi öcsém; heted-hét 
országra való lakodalmat csapunk, Klárika igaz-e?
— fordult aztán leányához, a ki még mindig ott állt 
a cseresnye mellett, össze-visszazavarva azokat.

— A hogy akarja — mondta rá a kis lány.
— De ki ? — tréfálkodott az öreg úr — mert 

Viktor és én másként akarjuk.
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— Úgy-e, a hogy én ? — szólt hizelegve Viktor.
— Úgy, a hogy ő — felelte Klárika akadozva.
— Hálátlan gyermek — szólt az öreg úr jó

kedvűen és megtömte pipáját, aztán elérzékenyedve 
folytatva. — Ez a sorsunk, ápoljuk, neveljük a kis 
lányt; szeretjük, dédelgetjük és egy szép napon 
elviszik tőlünk és mennykő teremtette, még örülni 
is kell neki.

a mint a szemüveges asszonyok elhordták; minden 
kéz tele volt munkával, fent az etetők a dobon 
alig győzték az etetést, a gép csak úgy nyelte a 
kévéket s lenn a zsákokba tisztán folyt le a búza.

Az egész család kint volt, még az unokák is 
ott settenkedtek, csak az öreg Gáborné maradt 
otthon, hogy átvegye a haza hordott búzát.

— Most jön a Klárika asztagja — mondta az

JÉZUS MENNYBEMENETELE.

Az eljegyzés megvolt, de a lakodalmat őszre 
halasztották. Először be kellett venni a termést, 
mert pénz kellett a kelengyére. Pedig az aratás 
vékonyan ütött ki, a búza nagyon roszszul fizetett, 
a repcze meg egyáltalában nem is sikerült, az 
árpából vártak mégis valamit, de a többit csak 
úgy kellett valahogy tereremteni a bélyeges papi
ros segítségével. Pedig szegény Béla naphosszat 
ott izzadt a cséplésnél, takarásnál, csupa szorga
lom volt.

Javában csépeltek kint a szérűn. Búgott a gép, 
zakatoltak a kerekek, magasra szállott a polyva,

öreg úr, a jegyesekhez fordulva — ennek mégis 
jobban kell fizetni, ez a deményi dűlőből való.

S az öreg úr oda ment a géphez, hogy a kezébe 
fogja fel a lehulló búza-szemeket.

Az egyik kocsi épen visszajött, a mely a zsá
kokat hordta be, az ostoros gyerek leszállt a ven
dégoldalról s lelkendezve szaladt az öreg úr felé.

— Tekintetes úr — kiabálta már messziről — 
a tekintetes asszony rosszul van, egyszer csak 
összeesett a magtárnál!

De a gép zúgása elnyelte a szavait, senki sem 
figyelt reá; Béla a zsákok számát jegyezte fel, míg
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a felesége a munkások részét osztotta ki. Végtére 
Klárika vette észre a zavartan hadonászó gyereket 
s egyszerre őt is meglepte az ijedség, a mely annak 
arczán tükröződött.

— Mi baj, az Istenért? —- kérdezte remegve.
— A tekintetes asszony — kezdte újból a fiú 

— összeesett a magtárnál, a hogy az a sietős 
levél gyütt.

De ezt már Klárika nem hallotta, mert rohant, 
a hogy csak bírt, hazafelé.

Az öreg asszony csakugyan rosszul volt, már 
akkor a szolgáló és egy béres asszony bevitték a 
szobába és vízzel locsolták a fejét. Már öntudatá
nál volt, mikor Klárika belépett, de arcza halál
sápadt volt és kezében egy levelet szorongatott.

— Anyám — kiáltotta Klárika s a másik percz- 
ben már ott térdepelt az anyja mellett — mi bajod, 
anyám ?

— Már jobban vagyok ■— szólt halkan az öreg 
asszony — csak hamar az atyádat, beszélni kell vele.

De az már egész megrémülve ott állt és jöttek 
mind, még a két unoka is rémülve futott utánuk, 
csak Béla maradt a szérűn rendet tartani.

— Hagyjatok kérlek egyedül Kálmánnal, — 
szólt az öreg asszony s a többiek ijedten húzódtak 
ki a tornáczra.

Gábor, a mint meglátta felesége kezében a leve
let, sejtette a valót.

— Lászlótól, úgy-e? — kérdezte tompán.
A szegény nő csak intett a fejével és átnyúj

totta a levelet. ])r Moravcsik Gyuláné.
(Folyt, köv.)

Jézus mennybemenetele.
(  Képünkhöz.)

K i feltámadt a sírból, 
Legyőzve a halált,
Mennyekbe visszatéve,
A  honnan földre szállt.

Fel a magasba néz a 
Tanítványok szeme,
Keblök feléje vonzó 
Imádattal tele.

Bár eltűnt s szomju leikök 
Nem függhet már szaván, 
Érzik: leikökbe lelke 
Csak most szállt igazán.

Ve r e s  Pálné.
(Vége.)

Mikor Amisoni Károly egy országos magyar 
nőnevelő-intézetre hagyta vagyonát, Bogisichnéhez, 
mint az elhunytnak egyik barátnéjához, levelet 
intéz, melyben háláját fejezi ki, hogy akadt egy 
férfi, ki a nőnevelés érdekében nagy alapítványt 
tett. Midőn a főváros a leányok elemi oktatását 
négyről hat évre emelte, köszönő iratban fejezi ki 
e fölötti örömét; midőn a hazai iparpártolás esz
méje merült fel, felszólítást intézett a haza hölgyei
hez, hogy szükségleteiket tisztán honi gyártmányok
kal lássák el. Méltatlaukodva szólal fel, midőn 
lllésy Györgynét, ki a képviselőház gyorsírói állá
sára pályázott, elutasították azzal, hogy a képviselők 
között nő nem foglalhat helyet; hisz a templom
ban is együtt imádkoznak férfiak és nők, s ő a 
képviselőtestületet komoly egyénekből állónak tartja. 
Felhívja a vidéki nőegyesületeket, hogy karolják fel 
a nőnevelés ügyét; köszönetét, mond a kormánynak, 
hogy a nők a postánál és távírdánál alkalmaztat
nak, hogy egyes iparágakat tanulhatnak stb. E mel
lett tagja volt több nőegyesületnek s mindannyinak 
érdekét buzgón törekedett előmozdítani.

Mily nagy méltánylásban részesült Veres Pálné 
úttörő tevékenysége a magyar nők s az egész tár
sadalom részéről, ez különösen 1893 márczius hó 
25-én tűnt ki, az egyesület fennállásának s Veres 
Pálné teljes diadallal felérő elnökségének negyed- 
százados ünnepe alkalmával, midőn az ünnepelt 
halhatatlan érdemei és a maga körül terjesztett 
áldás fényétől körülsugározva, úgy állott ott, mint 
egy álomkép megvalósulása Egyszer ugyanis édes 
anyja azt álmodta a még csecsemő gyermekről, 
hogy mint felnőtt leány áll előtte, fején ragyogó 
diadémmal, maga körül fényt, világosságot árasztva.

Az ünnepély fénypontja volt, midőn Ráth Károly 
főpolgármester, a magas kormány képviselőinek s 
a fővárosi közönség szine-javának jelenlétében mel
lére tűzte a legfelsőbb kitüntetést, a koronás érdem
keresztet, Komócsy József pedig felolvasta a gyön- 
gélkedése miatt távol maradt Jókai Mór ünnepi 
beszédét.

Míg így Veres Pálné erejének javát az egye
sületi intézet gyarapítására fordította, a felnőttebb 
nők művelődésének kérdése sem hagyta hidegen. 
Nem szűnt meg felszólalásaiban a nőket egyre ser
kenteni és buzdítani, hogy lelkök folytonos műve
léséről meg ne feledkezzenek, s a haszontalan piperét 
mellőzve, az öltözködésben egyszerűségre töreked
jenek ; tudományos felolvasásokat rendezett nők 
számára és számos hölgyet külön levélben felkért, 
hogy a felolvasásokban részt vegyenek; sőt hajlott 
korában még arra is rászánta magát, hogy önmű
velésükre a nőknek maga nyújtson eszközt. Főleg 
a lélektant, mint a neveléstan alapját, tekin
tette annak a tudománynak, mely a női nemet 
is kiválóan érdekelheti. Hogy ez érdeklődést a 
magyar nőkben fölkeltse s nekik lélektani ismere
tek szerzésére alkalmat nyújtson, egy népszerű 
tapasztalati lélektan megírásához fogott, alapul 
ve vén Beck-nek Greguss Ágost által az ötvenes
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években fordított Lélektanát, mely tetszését meg
nyerte volt. Élete utolsó éveinek e könyv elkészí
tése volt egyik legfőbb gondja. Valamint férjhez- 
menetele után két évig tartó betegsége alatt is 
folytatta lelke művelését, úgy utolsó kínos beteg
ségében sem szűnt meg, már nem a maga, de 
nemének művelődésében fáradozni.

Áldásos munkásságát általában mindvégig hódoló 
elismerés kísérte országszerte. Az országos közegész
ségügyi egyesületnek Samaritánus bizottsága 1889. 
évben rendes tagjává választotta s az ország számos 
egyesületei siettek őt tagjaik sorába fölvenni. A leg
határtalanabb szeretet és bizalom azonban ahhoz az 
egyesülethez csatolta, melynek élén állott. Szeretre- 
méltó tulajdonságai: az idealistákat jellemző lelke
sedés, szerénység és őszinteség hozzá vonzották a 
sziveket, s értelmi fölénye előtt mindenki önként 
meghajolt. Elnökségének teljes idejében egyetlen
egy eset okozott érzékeny szivének keserűséget.

Fentebb említve volt már, hogy 1871-ben egy 
kegyesrendű tanárt, ki az egyesület iskolájában 
két évig tanított volt, midőn az a rendből kilépett, 
a továbbra is megtartandó tanárok sorából kiha
gyott. Erre 1871 okt. 8-ikán Csernátony lapjában, 
az „Ellenőriben egy czikk jelent meg, mely Veres 
Pálnét s a nőképző egyesületet ezen eljárásért éle
sen megtámadta. De ez a támadás is diadallal 
végződött Veres Pálnéra nézve. Midőn ugyanis a 
közgyűlés előtt nyíltan bevallotta, hogy az illető 
tanárnak mellőzése, melyre magát több katli. tag 
tanácsának meghallgatása után elhatározta, kizáró
lag az ő tette s nehogy az egyesület kebelében 
miatta egyenetlenség támadjon, elnöki tisztéről le
mondott, a nagyszámmal megjelent egyesületi tagok 
őt bizalmuk s szeretetük hangos nyilvánítása mel
lett újra megválasztották.

Családi életében is csak ritkán váltották fel 
sötét, borús napok a verő fényeseket. Egyetlen 
leányára, ki mindvégig segéde volt fárasztó mun
káiban, úgy tekinthetett, mint eszméinek örökösére 
s hű gondozójára s két idősb unokáját előkelő csa
lád kebelében, szerető férj oldalán boldogul látva, 
még azt az örömet is megérte, hogy dédunokákat 
ringathatott karjaiban.

Mélyebb fájdalomban csak két ízben volt része, 
először, midőn egyetlen fiú-unokáját viruló ifjú 
korában elragadta tőlük a halál s másodszor, mi
dőn 1886-ban férje halálával özvegységre jutott.

A gazdaság körüli gondok és testi erejének a 
hajlott korral járó csökkenése ekkor arra bírta őt, 
hogy az egyesületi elnökségről újra lemondjon. 
Mélyen megindító volt a hatás, melyet lemondó 
levele a közgyűlésre tett. Teleky grófné alelnök 
több egyesületi hölgygyei azonnal elutazott Va- 
nyarczra, azzal az izenettel (mit már táviratilag is 
közöltek vele), hogy az egyesület lemondását semmi
kép el nem fogadja. Meg is maradt azután élte 
végéig az egyesület elnökének, utolsó éveiben 
leánya, Rudnay Józsefné által kelyettesíttetve ma
gát, kit az egyesület egyik alelnökének válasz
tott meg.

Az 1893-ik év őszén, alig félévre az egyesület 
jubileuma után, Veres Pálné súlyos betegségbe

esett, melytől csak a halál szabadította meg. Az 
egyesület iskolájának 25 éves jubileumán, melyet 
1894 ben az iskola régi növendékei rendeztek s 
mely reá nézve az ovácziók egész sorozatát képezte, 
már nem lehetett jelen.

Utólszor 1893 okt. 26-ikán szerepelt nyilváno
san, mint az egyesület elnöke, midőn a királyné 
ő felsége az egyesület tan- és nevelőintézetét magas 
látogatásával (ezúttal már harmadízben) szeren
cséltette.

Két évig tartott nagy lelki erővel viselt kínos 
szenvedése, mely idő alatt csak egy öröm hozott 
némi derűt szomorú napjaira. „Lélektanba elké
szült, kinyomatva láthatta s olvashatta róla a jó
indulatú, méltányló ismertetéseket.

Megható s Veres Pálné erős lelkére valló moz
zanat volt, midőn halálát közeledni érezvén, a 
szívvel-lélekkel egyesületéért rajongó elnök ágyához 
kérette az intézet igazgatónőjét, gondnoknőjét és 
valamennyi nevelőnőt, hogy örökre elbúcsúzzék 
tőlük s még egyszer, utoljára, erősen szivükre kösse 
amaz óhajtását, hogy úgy ők, mint a tanárok el 
ne mulaszszanak semmi arra kínálkozó alkalmat, 
hogy tanítás közben becsepegtessék a növendékek 
leikébe azt az igazságot, hogy összes ttdásuk koro
nája a háziasság, mert a nőnek mindenek fölötti 
rendeltetése az, hogy a családi tűzhelynek éltető 
lelke, boldogító középpontja legyen.

Az 1895. év tavaszán Budapestről, hol utóbbi 
években leányával együtt az intézet tőszomszédsá
gában tartott lakást, kivitette magát Vácz-Har- 
tyánba, veje, Rudnay József úri lakába. Ott élte 
leánya s unokáinak odaadó, önfeláldozó gondos
kodása mellett utolsó napjait, míg 1895 szeptember 
28-ikán délután 1 és fél órakor az Úr magához 
szólította.

Temetése okt. 2-ikán a fővárosból és vidékről 
odasereglett nagyszámú tisztelőinek jelenlétében 
ment végbe; halálát az egész nemzet gyászolta, 
számtalan testületek és egyesületek intéztek rész
vétnyilatkozatot a nőképző egyesülethez s maga 
az egyesület intézetének dísztermében emlékét már
ványtáblába vésve örökítette meg.

A legfényesebb emléket maga állította magá
nak művében s tisztelőinek szivében. x. y.

Vegyes közlemények.
Érettségi biztosok. Zelenka Pál, a tiszai ág. 

b. ev. egyházkerület püspöke, a folyó évben az 
iglói ág. h. ev. főgimnáziumban tartandó érettségi 
vizsgálatokra Dianiska András lőcsei lelkészt a 
késmárki ág. h. ev. lyceum érettségi vizsgálataira, 
s az iglói állami tanítóképző-intézet vallástani vizs
gálataira pedig Strauch Béla felkai lelkészt küldte 
ki elnökökként.

Vallásos estély. Az eperjesi ág. hiv. ev. theo- 
logiai ifjúsági belmissiói egyesület május hó 8-ikán 
a kollégium nagy termében vallásos estélyt tartott 
következő műsorral: 1. Ének. „Az Úr az én hű 
pásztorom“, Stein K.-tól. Énekelte a theol. ifj. ének
kar, Szarik Ernő énektanár vezetése alatt. 2. Meg
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nyitó beszéd, tartotta Mnyer Endre theologiai tanár, 
egyesületi elnök. 3. Melodráma. „Rachel siralma." 
Előadta Sexty Kálmán hittanhallgató, zongorán 
kisérte Mayer Endréné. 4. Felolvasás. „Széchy 
György." Tartotta Frenyó Lajos vallástanár. 5. 
Éneit. „Erős vár a mi Istenünk/' Énekelte a theol 
ifj. énekkar.

Munkácsy Mihály emlékezete. Csaba váro
sában, a hol Munkácsy inaséveit töltötte, emlék
táblával jelölték meg a Lángi-féle házat, a hol 
Munkácsy lakott. A leleplező ünnepen a megyei 
és városi hatóságok és előkelő nagy közönség rész
vétele mellett jelen volt Munkácsy özvegye és 
rokona, Zsilinszky Mihály államtitkár is. Előbb dísz- 
közgyűlés volt a városházán, a hol Korosy László 
főjegyző mondott emlékbeszédet a mesterről. Lukács 
György főispán is kegyeletesen emlékezett meg 
Munkácsyról. Fölolvasták Wlassies miniszter táv
iratát, a mely megköszöni a város közönségének 
Munkácsy emlékének megörökítését. Az emléktáb
lát Zsilinszky államtitkár beszédével leplezték le. 
Zsíros András községi biró őrzésébe vette az emlék
táblát. Váradi Antal alkalmi ódát szavalt. Az ünnep 
a Himnusz eléneklésével végződött. Este díszelőadás 
volt a színházban.

Hangverseny. Az iglói ág. h. ev. főgimnázium 
tanuló ifjúsága május 5 én délután hangversenyt 
rendezett az intézeti dalkör közreműködésével. A 
hangverseny jövedelmét az országos tornaverseny
ben résztvevő szegény tanulók költségeinek fede
zésére fordítják.

A selmeczbányai evang. nó'egyletnek a le
folyt évben volt 147 tagja. Rendes havi segélyben 
részesített 37 egyént; rendkívüli segélyben 4 el
aggott férfit; a konfirmáczió alkalmával felöltöztetett 
9 gyermeket; 19 növendékért fizette az iskolai 
tandíjat és látta el őket a megfelelő tanszerekkel; 
a karácsonyfa-ünnepély alkalmával felöltöztetett 
29 szegény gyermeket és 25 személyt részesített 
pénzsegélyben, élelmi szerekben és ruhákban. — 
Rendes havi segélyezésre fordított 2042 K. 20 fil
lért, rendkívüli segélyezésre pedig 403 K. 61 fil
lért. Vagyona 42,905 K. 75 fii. Vagyon szaporodása 
1400 K. 59 fii.

A pápa panaszai. Április 14-én titkos kon- 
zisztóriumot tartott bibornokaival a pápa és ünne
pélyes allokucziót intézett hozzájuk. Allokucziója 
tele van keserű panaszszal a miatt, hogy a jezsui
tákra, a szerzetes rendekre, kongregácziókra s 
magára a pápás egyházra igen rossz idők járnak 
és pedig épen a latin népek, az egyház egykori 
legengedelmesebb gyermekei között.

Népmozgalmi adatok. A kukméri (Vas-m.) egy
házban a múlt évben kereszteltetett 102 gyermek, 
62 fiú és 42 leány, konfirmáltatott 41 fiú és 29 
leány, eskettetett 24 pár, közte egy vegyes pár, 
meghalt 70 szemé. 41 fi- és 29 nőnemű. — Az új- 
paz-uai (horvát-szlavón egyházmegye) gyülekezetben 
kereszteltetett 270 gyermek, 137 fiú és 133 leány, 
konfirmáltatott 107 gyermek, eskettetett 44 pár, 
meghaltak 90-en, az Úr asztalához járult 780 hivő.

Az angol biblia-társulat most tartotta Lon
donban kilenczvenhetedik közgyűlését. A társulat

1804-ben alakult meg s azóta a világot elárasz
totta bibliáival. Kiemelték azonban a közgyűlésen, 
hogy a földkerekségen mintegy 2000 nyelvet beszél
nek, míg a biblia csak 220 nyelvre van lefordítva. 
A párisi kiállításon 1900-ban 400,000 példányt 
osztottak szét, Kínában azonban az ottani bonyo
dalom miatt 250,000 darabbal apadt a forgalom. 
A múlt évben különben a társulat 845,597 szent
írást osztott szét, 1.398,176 újszövetséget és 2 millió 
760,984 különféle részét a bibliának; 1899-hez ké
pest 1900-ban szétosztott példányok száma 177 ezer 
206-tal kevesebb volt. Á bibliából körülbelül 30 
százalék maradt Angliában; 27 országban 812 ügy
nöke volt a társulatnak, sőt különösen keleten 
nagyszámú női ügynökei is voltak. Bevétele körül
belül 4 millió korona volt, kiadása azonban 360.000 
koronával haladta meg a bevételt; most már körül
belül 1 millió koronára rúg a több évről vissza
maradt hiány, úgy hogy a társulat a hiány fede
zésére vagy a közönségtől remél nagyobb adomá
nyokat vagy kénytelen tartalékalapjához nyúlni, 
Fölemlítjük, hogy az angol biblia-társulat 1900-ban 
különösen Magyarországon osztott szét sok példányt.

Biblia-olvasási kalauz.
„Tudakozzátok az írásokat, mert nektek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon 1“ (Ján. ev. 6, 39.)
M á ju s R eggel. Este.

15. T. Kor. 16, 1—11. I. Kor. 16, 12-24.
16. Márk 16, 14 — 20. Ap. esel. 1, 1—11.
17. Luk. 24, 50—53. Efez. 1, 20—23.
18. Ján. 17, 11—17. Zsolt. 110.
19. Ján. 15, 26. 16, 1—4. I. Pét. 4, 8—11.
20. Ap. esel. 1, 15—26. 

Ján. 7, 37—39
Efez. 2, 4—10.

21. Zsid. 6. 17-20.
22. Ján. 14, 12-17 . II. Kor. 1, 1—7.
23. II. Kor. 1, 8—2í. II. Kor. 2, 1 -8 .
24. II. Kor. 2, 9—17. II. Kor. 3, 1—11.
25. 11. Kor. 3, 12—18. Zsolt. 118, 26—29.
26. Ján. 14, 23—31. Ap. esel. 2, 1—23.
27. Ján. 3, 16-21. Ap. csel. 10, 42—48.
28. Ján. 10, 1 -1 1 . Ap. esel. 8, 14—17.
29. Ap. esel. 2, 14 — 18. Zsolt. 51, 12-14.
30. Luk. 13, 18-21 . Ezek. 36, 26—27.

„Boldogok, kik hallgatják az Istennek beszédét és meg
tartják azt.“ Lukács ev. I I ,  28.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
május 13-án.

G a b o n a f a j
E gy h e k to l i te r  

s ú ly a  k iló k b a n
Á ra  100 k g rn a k

le g k is . á r lég ii, á r

B á n s á g i b ú z a  . . . .  
T i s z a v id é k i  b ú z a  . .

74—81 14.70 15.5')
74—81 15.10 16.30

P e s tv id é k i  „ . . 7 4 -8 1 15.10 10.10
F e h é rm e g y e i  „ . . 7 4 -8 1 15.10 16.10
B á c s k a i  „ . . 7 4 -8 1 15.— 15.60
R o z s , I . r e n d ű  . . . 70—72 1 5 . - 15.30
. „ I I .  „ • • •

Á rp a ,  ta k a r m á n y  . .
— 14 80 15.—

60—62 12.70 13.30
» é g e tn i  v a ló  . . 62—64 12 — 12.40
„ s e r fö z é s re  . . 64—1.6 —.— —. —

Z a b , ó ............................. 39—41 13.50 14.—
„ ú j ............................. 39—41 1 3 . - 13.80

T e n g e r i ,  b á n s á g i ,  ó — 10.70 10.40
„ m á s n e m ű , ú j . — 10.70 10.90

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

K ö le s , ó  ............................. — —. —

Tojás (másodrendű ládaárú) 49 darab 2 korona.

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


