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Pünkösd

„

Lesz még egyszer ünnep a világon.11
Zengsz óh költő s visszhangzik szavad,
Lesz virág a fa n , gyümölcs az ágon
8 nép erényben gazdag és szabad.
Most nem az, nem ! Elvén is halottan,
Bűn-fertőben teng-leng itt e nép,
Az Istentől sújtva, elhagyottan,
Mert elhagyta áldó Istenét.
Pattanjon fel sírok lomha zára,
Ti próféták, ne aludjatok !
Még hajnal jő a vak éjszakára,
Hadd harsogjon bátor ajkatok.
Száraz csontok szerteszét hevernek
Álljatok meg e csontok felett,
Ha ti szóltok, mind, életre kelnek,
8 lelket lelnek ők halál helyett.
Telve hittel s lélektöl megkenve
Keljetek föl szent apostolok!
Ha megoldik buzgalom tüzuyelve,
Millió szív újra égni fo g

;

,

18. szám.

ünnepén.
Égni forrón és lángolni hűen,
Uram, a te szent oltáridért,
E s nem csügged el kicsinyhitűén,
H a kemény harcz próbál és kisért.
Jöjj Magad, j ö j j ! S alkoss ú j világot
Oh, te töviskoronás K irá ly !
Áldott a szív, sírjaiglan áldott,
Hol jó lelked hű szállást talál.
Te mosod meg tiszta hófehérre
B ű n szennyétől a szegény szivet,
Tévelygőnek Te mutatsz az égre,
S meggyógyítod, ki Hozzád siet.
Jöjj, óh Jézu s! Porba hullva kérü n k!
Jöjj s gyógyíts, mert a világ beteg:
Hogyha nem te vagy a mi vezérünk,
Elfogy a hit és a szeretet,
Elfogy m inden: áldás, üdv és béke,
Síron innen és túl a síron.
Óh, ihless meg szent idők emléke
S ülj pünkösdöt, óh magyar S ió n !
S á n th a K á r o lg .
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I r g a l o m.
•— Elbeszélés. —
(Vége.)

„Kedves szüleim — így szólt a levél — az Is
tenre kérlek, mentsetek meg, ha három nap alatt
nem tudok tizenötezer forintot lefizetni, elvesztem ;
becsületem, mindenem oda van. László".
Az öreg asszony felkelt és oda támolygott ros
kadozó férjéhez, a kit teljesen lesújtott ez a csapás.
— Csak hamar, hamar — kezdte aztán aka
dozó hangon — az ékszereimet, az ezüstöt, hamar
eladni mindent és megindult mintegy kábultan a
másik szoba felé.
De a férje, a ki már magához tért az első ré
mülettől, megfogta a kezét és visszatartotta őt.
— Ne menj — mondta rekedten — itt nincs
többé segítség, gondold m eg: tizenötezer forint,
mi ehhez képest az ékszereid és az ezüst.
Az öreg nő megállt és tágra nyílt szemekkel
bámult a férjére.
— Mit tegyünk, — kérdezte aztán kétségbe
esve — börtönbe kerül !
— Oda jutna akkor is, — szólt keményen az
apa — ha most tudnánk is rajta segíteni; de nem
lehet; honnan vehetnénk ily nagy összeget, az
egész birtokunkra sem ad senki most hirtelen annyit
már; de ha adna is, nem tehetném, mert ezeknek a
becsületes gyerekeknek nem vehetjük ki a szájukból
a falatot a becstelenért. Hiába ; a ki kétszer el
bukott, elbukik harmadszor is. László elveszett.
— Nem lehet, nem lehet — zokogta az anyja,
— nem engedheti azt az irgalmas Isten !
Es az öreg úr, a mint sírni látta a feleségét,
egyszerre szintén elvesztette szilárdságát és könyek
peregtek végig barázdás arczán.
— Sírjunk, sírjunk asszony, — szólt a felesé
géhez — meghalt a fiunk . . .
Es ott állt a két vigasztalan ember, a kiket
úgy lesújtott a csapás . . .
III.
László pedig ezalatt izgatottan várta a választ
lakásán. Egy pár nyugodtabban eltöltött év után
előléptették őt; ismét olyan osztályba került, a hol
pénzkezeléssel volt dolga ; most már nem félt maga
sem ettől, azt hitte elég erős lesz ellentállni a
kisértésnek. De nem volt elég ereje hozzá. Eleinte
csak apróbb összegeken kezdte, végre a hullámok
a fejéig csaptak. Költséges szórakozásairól sem
tudott lemondani s mindig azt hitte, hogy egyszer
csak nagyobb összeget fog nyerni s akkor kipótol
mindent. Végre, mikor egy nagyobb összeget vett

ki a pénztárból, belátta, hogy a helyzetet sokáig
titkolni nem lehet, a legelső pénztárvizsgálatnál
napfényre jön minden. Ekkor írta azt a kétségbe
esett levelet a szüleihez, bár e lépéstől sem remélt
sokat, hiszen ismerte szülei helyzetét; de mégis
áltatta m agát: hátha, hátha . . .
A válasz megjött távirat alakjában s elég rövi
den hangzott :
„Semmit sem tehetünk !“
Ránézve ez volt az ítélet, a többit már előre
tu d ta: letartóztatás, vizsgálati fogság s aztán a
börtön ajtaja megnyilik előtte . . . Ha legalább egy
kis része megvolna annak a pénznek, a miről maga
sem tudta, hová is lett, csak egyszerre eltűnt, hogy
el tudna valahová menekülni ; de alig rendelkezett
egy kevés pénzzel. Egy-két nap alatt, talán már
holnap, mindent felfedeznek. Csak egy választása
volt m ég: a pisztoly ; de mikor erre mégis oly
nehéz elhatároznia magát. A míg él, mindig van
valami remény, hátha így, vagy úgy történik ; de
a halál után már megszűnik minden. Elég lesz az
utolsó perczben, biztatta önmagát, ha más menekvés
csakugyan nincs már.
Nem ment a hivatalába, betegnek jelentette
magát, otthon maradt a lakásán, mikor egy szolga
jött érte a hivatalából, hogy a főnöke sürgősen
hivatja, ha csak jobban van, jöjjön azonnal.
— Itt van hát a perez — gondolta László —
s azt üzente a szolga által, hogy azonnal megy.
Magához vette a pisztolyt és lassan gondolkozva
megindult, mintha még ezzel is egy kissé halasz
tani akarná a dolgot A mint a sarkon be akart
fordulni, egy csomó rendőrt pillantott meg ; azt
hitte, hogy ezek már érte jönnek, hirtelen befor
dult egy másik utczába és szinte ész nélkül vetette
magát egy kocsiba. A vasúthoz hajtatott, a mene
külés ösztöne űzte, gépiesen szállt le a kocsiból
és ment a jegypénztárhoz, csak ott tért magához.
Jegyet váltott haza szülőihez, de még egy félórát kel
lett várni a vonat indulásáig. Kínos egy félóra volt,
minden perczben várta, hogy egy rendőr oda lép
hozzá és letartóztatja. Végre megindult a vonat,
László megkönnyebbülve sóhajtott, csak időt akart
nyerni, hogy azután hogyan lesz, arra nem is
gondolt. . . Hátra dőlt a helyén és fáradtan le
csukta a szemeit. Rajta kívül még ketten ültek a
szakaszban, két idősebb úr, jó ismerősök lehettek,
mert élénken beszélgettek.
— Bizony — kezdte az egyik — a megélhe
tési viszonyok hova-tovább nehezebbek lesznek s
ez minden osztálynál így van, az igények nagyob
bak s a megélhetés nehezebb.
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— A mi vidékünkön — mondta a másik — tö
megesen vándorolnak ki Amerikába ; mert itt nem
képesek megélni, jóformán egész falvak marad
nak üresen.
László hallotta, mit beszélnek körülötte s egy
szerre megkapta a gondolat: Amerikába menni ....
Hogy ez eddig nem jutott az eszébe ! Szinte lázas
izgalom fogta e l; hát volna még menekülés, ha
útiköltséget tudna szerezni szüleitől. Hátha még
nem tudnak a bankban semmit, a rendőrök talán
nem is érte jöttek. Van, van menekülés . . . Az
órák lassan múltak, bár a vonat gyorsan haladt.
Sötét felhők tornyosultak s egyszerre behúzódott
az égboltozat. Mire megérkeztek, László terve kész
volt. Nem megy a szülei házhoz, az új korcsmába
száll, a hol nem ismerik, onnan ír csak az anyjá
nak, hátha segítenek rajta.
Gáboréknál szomorúan folytak a napok, az
öregek a szomorú esetről nem közöltek semmit a
gyermekeikkel, de az arczukra volt írva a bánat
s mindenki sejtett valamit s mindenkire ránehe
zedett valami nyomasztó érzésnek a súlya.
Az öreg asszonyt szinte már nem is az bán
totta, hogy a fia ily becstelenséget követett el, őt
az emésztette, az gyötörte, hogy nem segíthet rajta,
de az apa lelkén az rágódott folyton, hogy a fia
becstelen. Azt az első botlást, mikor a fiú még oly
fiatal volt, elnézte, nem egygyel történik meg az
ilyen, a ki aztán kitombolja m agát; de ez a má
sodik, ez már a férfi korban történt, itt már sem
a fiatalság, sem semmi nem menti, . .. ab a becsü
letnek, a családi becsületnek vége van !
Viharos idő készült, nehéz felhők úsztak az
égen, a távolból már villámlott, mintha az idő is
alkalmazkodott volna a család hangulatához Az
öreg Gáborné lement a kertbe salátát hozni, mielőtt
kitör a zivatar, a kerítésnél egy mezítlábos fiatal
kis lány állott, kiváncsi bambasággal tekingetett be
s mikor az öreg asszonyt meglátta, megszólította:
— Maga az öreg tekintetes asszony?
— Én vagyok, mit akarsz ?
— Onnan gyüvök az új kocsmából, én vagyok
ott a szolgáló, egy úr van ott, ezt a levelet küldi,
azt mondta, hogy csak az öreg tekintetes asszony
nak adjam oda, itt van la — s egy levelet nyujott
át a kerítésen.
— Isten megáldja, — mondta aztán és elszaladt.
Az öreg asszony remegve bontotta fel a fia
levelét, kuszáit pár sor volt, hogy minden perczben várhatja elfogatását és nem mer a szülei ház
hoz menni, kéri anyját, csak oly összeget juttasson
a kezébe, a melylyel Amerikába mehessen.

Az anyjának már jutott eszébe ilyenféle gon
dolat, mikor a fia sorsán tépelődött s el is mondta
a férjének, de az öreg úr haragosan elutasította
azt a tervet.
— Hát mit gondolsz ? én is becstelen legyek
és kezére játszam, hogy elmenekülhessen? Ha nem
tudom kifizetni, a mivel megkárosította a bankját,
ott kell hagynom őt a büntető igazság kezében,
ha én is nem akarok részese lenni a bűnnek.
És az oly soká békében és szeretetben élő
házaspár most nem értette meg egymást.
Gáborné csak gyarló asszony volt; csak anya,
a ki talán nem tudott arra az erkölcsi magaslatra
emelkedni, a hol a férje volt; ő szívesen lett volna
bűntársa a fiának, ha ezáltal megmentheti őt, az ő
szivében nem volt más, csak szeretet, az a min
dent megbocsátó szeretet, a melyről Pál apostol
azt mondja, hogy mindeneket elfedez, mindeneket
hiszen, mindeneket remél, mindeneket eltűr.
Gáborné elolvasta a levelet és sietve vitte be
a salátát a konyhába; de alighogy beért, megdör
dült az ég és lehullott az első kövér csepp s utána
zúdult a zápor. Béla neje és Klárika a gyerekek
kel sietve húzódtak be a tornáczról a szobába. Az
öreg asszony a hálószobába ment, nyitogatta a
szekrényeket, elővette a régi fekete kis bőrtáskát,
egyet-mást belerakott, azután nagy kendőt kapott
magára s a konyhán keresztül csendesen kiment
az udvarra, onnan a kertek alatt az új korcsma
felé, a hol a László fia várt.
A korcsmáuak egyedüli vendége volt László,
ilyenkor munka idején, hétköznapon, nem igen akad
ott vendég. A korcsmáros új ember volt, nem igen
ismerte az idegen urat, csak azon csodálkozott,
hogy mit bámul úgy ki folyton az ablakon, mikor
ott nem látni mást, csak sűrű zuhogó esőt. De
László mégis lát valakit, a mint szemeit szinte ki
mereszti, lát egy nehézkes, de siető alakot küz
deni a széllel, az esővel, a kit fáradttá, öreggé tett
már az élet, de a kit most megfiatalított a szeretet;
öreg lábai nem érzik a fáradságot, a sietést, mintha
csak a szeretet szárnyain repülne. Végre beér a
szobába; itt van előtte fia, a megtévelyedett bűnös
fiú; de ő nem gondol bűnre, karjaiba zárja, szo
rítja, forró, meleg öleléssel; majd mintha magához
térne, kibontakozik fia karjaiból, sietve szedi elő
a kopott fekete kis táskát. László jól ismeri ezt
még a gyermekkorból, ez volt a ezukrok és más
édességek kifogyhatatlan forrása, ha a mama vala
honnan hazajött, mikor még ő ártatlan kicsi fiú volt.
— Anyám, eljöttél. — Csak ennyit tudott mon
dani, mialatt az öreg asszony remegő kezeivel
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gyorsan szedegeti ki a pénzt a táskából. De milyen
pénzeket!
— Ez egy arany, — mondja izgatottan — a
konfirmácziómkor kaptam a keresztanyámtól, ha
lehet, ne költsd el . . . nem, nem — javítja ki magát
— csak költsd el, ha szükséged lesz rá.
Előkerültek a régi húszasok, még egy néhány
arany, a melyeket úgy apródonként gyűjtögetett
az öreg nő, a megtakarított fillérek, néhány már
elavult pénzdarab is, mind odarakja a fiú elé.
— Ez kevés — mondja aztán a fiának — de
van itt még más is s három százas bankjegyet
vett elő.
— Ezt a temetésemre szántam, még abból az
időből való, a mikor kikaptam a jussomat. Kopor
sóra, szemfödőre szántam, hogy titeket ne terhel
jelek ezzel is.
Azután jönnek újra a tízesek, a krajczárok,
végre üres lett a táska. A fiú nézi a sok furcsa
pénzt és egyszerre köny borítja el a szemét, ott
látja a pénzek között azt a tiszta anyai szivet . . .
Fellélekzik . . . és most már igazán, örökre meg
van mentve.
IV.
László eltűnt. A sikkasztás csak később derült,
ki, de akkor aztán roppant sokat Írtak róla az
újságok. Azt beszélték hogy Amerikába szökött a
sikkasztott pénzzel.
A családban nem beszéltek többet róla Csak
az édes anyja imádkozott napról-napra érte, hogy
az a hajó, a mely az ő fiát viszi, szerencsésen érje
el a partot. De titkát oly erősen őrizte, hogy még
férjével sem közölte soha. Ezer izgalommal, aggo
dalommal gondolt arra eleinte, sikerült-e Lászlónak
az útlevelet, a mint tervezte, egy jó barátja által
megszerezni s aztán elért-e szerencsésen az új
világba ? Levelet nem várhatott tőle, azt előre meg
mondta, hogy nem írhat, nehogy a szüleit is gyanúba
keverje. Csak gondolatban kisérte őt mindig, a kit
már talán az életben látni soha nem fog Hiszen
az élet oly rövid ; rövid arra, hogy csak valamit
is elérhessünk benne. Hiába vagyunk nagyravágyók,
a mire vágyunk, egészen nem érhetjük el s ha el
érjük, már akkor nem vagyunk vele megelégedve.
Miért üzzük a hiábavaló vágyakat, miért gyűlöljünk
valakit ezen a parányi időn keresztül, miért hara
gudjunk? Hiszen az élettel haragunknak is mind
járt vége van! Használjuk hát fel az élet minden
perezét, hogy szeressünk ; ah, hisz oly rövid, oly
rövid az élet! Csak arra jó hogy szeressünk; mert
mint Pál apostol mondja, csak a hit, a remény, a

szeretet marad meg s ezek között legnagyobb a
szeretet.
Klárika is csak tegnap volt kis gyermek s már
mirtus koszorúval áll az oltár előtt és holnap talán
már ősz bajjal hanyatlik a sírba . . .
így gondolkozott az öreg Gáborné és igyeke
zett életének minden perezét arra használni fel,
hogy jóságot, szeretetet áraszszon maga körül.
Klárika esküvője megvolt őszszel. Nem volt
ugyan hetedhét országra szóló lakodalom, a hogy
az édes apja tervezte ; de azért a fiatal pár nem
kevésbbé volt boldog. Ok voltak az egyedüliek, a
kik nem érezték azt az árnyat, a mely az egész csa
ládra úgy ránehezedett, ők boldogan indultak neki
az életnek, kis csónakuk vígan úszott a tengeren.
A tornáczos ház csendesebb lett Klárika távo
zása után, bár a kis unokák elég zajossá tették
azt, de az öreg úr és felesége nem tudták vissza
nyerni régi kedvüket s ez önkénytelenül átragadt
a fiatalokra is s hozzá járultak még a gondok is.
Klárika férjhezmenetele sok pénzbe került s
utána egy pár terméketlen év következett, hogy
igazán nehéz lett a helyzet. Hiába dolgoztak fárad
tak, a föld mintha egyszerre kimerült volna és
nem akart teremni. S aztán valami betegség ütött
ki a marhák között, sok belepusztult, a földeket nem
lehetett úgy javítani, mint azelőtt s a marhaállomány
kiegészítésére újabb kölcsönt kellett felvenni.
A közben az évek múltak, az unokák is nőttek,
már ki is kerültek a falusi iskolából, ki kellett
őket is adni a házból, ez is csak újabb kiadáso
kat okozott s a család most már oly helyzetbe
került, hogy a legkisebb kiadási többletet is meg
érezték. Pedig Klárika sem követelte a családi
vagyonból a magáét, sőt ő, ha teheti, szívesen
segít is rajtuk, de olyan helyzetben ő sem volt,
neki is gyermekei voltak, azokra kellett gondolnia.
De daczára a rossz körülményeknek, talán
mégis kilábalt volna a család a bajból, ha egy
véletlen nem adja meg a végső csapást . . . Abban
az évben épen jó termés volt, már asztagokban állt minden a szérűn, gyönyörködve nézték
mindnyájan s úgy volt, hogy már hétfőn megkez
dik a cséplést.
— Ha szemre is úgy fog fizetni, mennyi szal
mát adott — mondta az öreg úr fiának vasárnap
az ebédnél — úgy valami csak jut a takarékba
a törlesztésre s a Csákó és Bimbó helyett is vehe
tünk egy párt s ezeket aztán kimustráljuk.
— A szentmihálynapi vásárkor kell is venni,
— felelte Béla — mert ezekkel az igákkal már
nem győzzük meg az Őszi szántást.
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— Szentséges Isten! — kiáltott fel egyszerre
az öreg asszony, a ki hallgatva ült az asztalfőn
— fére verik a harangot. . .
— Dehogy nagymama — szólt az egyik fiú,
csak a delet harangozzák, korábban ebédelünk . . .
Mindenki figyelni kezdett midőn Béla felesége,
a ki az ablakkal szemben ült, felugrott . . .
— A szérű ég ! — kiáltotta rémülve.

csak egy béres-házat lehetett megmenteni s az
ökör-istállót.
Három napig égett a szérű s nem lehetett tel
jesen eloltani a tüzet, ott füstölgött szenesedett a
sok kazal és semmit sem lehetett megmenteni, az
a pár kormos és agyon öntözött kéve, ha kicsépe
lik is, még csak kenyérnek sem lesz jó.
A szegény Gáborék tönkre voltak téve. épít-

özv. H aberern Jonathánné.

Mindnyájan felugráltak, már akkor az utczáról
is felhallatszott az emberek futkosása, zavart kia
bálása s tisztán kivehető volt a félrevert haran
gok hangja.
Csakugyan a Gáborék szérűje égett, libapásztor
gyerekek játszottak ott, játékból tüzet raktak, onnan
támadt a tűz s a szél egy perez alatt széthordta
az egész szérűn, mire oltani kezdtek, lángokban
állott valamennyi asztag, egy egész év fáradságos,
nehéz küzdelmes munkája ment tönkre s a szél
áthordta a tüzes pernyét még a gazdasági épüle
tekre is, elhamvadt azoknak is legnagyobb része,

kezni kellett, fizetni mindenfelé és miből ? mikor
nem volt jövedelem, az utolsó tíz év szakadatlan
küzdelmek lánczolata volt, a mely ezzel a csapással
ért véget; igen, vége volt a küzdelemnek, mert
már nem lesz miért küzdeni !
A takarékpénztár kitűzte az árverést a birtokra,
már eddig is sok elnézést tanúsítottak a tisztessé
ges család irán t; de tovább már nem lehetett várni
saját érdekük veszélyeztetése nélkül.
Az árverésnek már néhány nap múlva megkellett történnie; a család mindent elkövetett, hogy
halasztást nyerjen, hogy valahonnan pénzt szerez
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zen, de sikertelenül. Béla apósa egy pár ezer forin
tot adhatott volna, de az kevés volt, jobb, ha meg
tartja az unokák számára, rajtuk azzal mit sem
segít.
Pár nappal az árverés előtt az öreg úr, a ki
már hetven felé járt s egészen megőszült, meg
görnyedt az utóbbi évek súlya alatt, szomorúan
járt fel és alá a tornáczon. a honnan belátta a
földjük nagy részét, azokat a szép tábla földeket,
a melyek már ki tudja, kié lesznek. Még a nagy
apjáé volt valamikor a birtok, de az is már örö
költe s aztán ráhagyta az ő apjára, az apjától
maradt reá és ő már nem hagyhatja a fiára. Ide
gen eke fogja felszántani a barázdákat, mintha az
ő szivét hasogatná.
A felesége is ott ül a tornáczon, megősziilve,
megöregedve, rendes szokása szerint imára kulcsolt
kezekkel És az öreg úr olyan haragos kedvében
van, hogy még erre a szelíd asszonyra, életének
hű osztályosára is haragszik, őt is okolja De hát
úgy van az, hogy a sorsra vagy a véletlenre hiába
haragszunk, az csak egy fogalom, nem törhetünk
ki úgy ellene; de szinte jól esik valakit találni,
a ki itt van előttünk, a kit okolhatunk, a ki eset
leg védheti magát s ezáltal még bizonyosabbnak
látszik, hogy ő a hibás. De hát hogy is jutottak
ennyire, ha akkor először nem fizetik ki a László
adósságait, nem terhelik meg a birtokot, sok min
den talán másként történt volna.
A föld, az édes anyaföld, az is a másé legyen?
A dombon, a nyárfák alatt, ott pihennek mind a
Gáborok és a saját földjükben pihennek; de ha
majd ő is oda .tér meg, ő már idegenbe megy.
Az öreg asszony nyugtalan szemmel kiséri férje
izgatott sétáját, a fiatalok oda vannak az asszony
szüleinél tanácskozni; valami gazdatiszti állás van
kilátásban a Béla számára. Csak ketten vannak
az öregek itthon. Szomorú gondolatok foglalják el
a szegény asszonyt; oly sivár, oly vigasztalan a
jövő; ők, a kik annyira szerették a gyermekeiket,
semmit sem adhatnak már nekik, sőt még ők lesz
nek a terhűkre. Ugyan a Klárika is oly szívesen
hívja, de mikor elmenni mégis olyan nehéz. Itt
hagyni ezt a kedves helyet, a hol fiatalok voltak,
a hol a gyermekeiket látták felnőni, a hol annyi
örömet és szenvedést éltek át, de mind itt élték
át s mind az örömök, mind a szenvedések ide fűzik
őket ezer szállal.
Mikor fiatalok voltak s itt játszott körülöttük
a három kedves gyermek, egyformán kedves mind
a három, az is, az az eltűnt, az az elítélt, hiszen
ő, az édes anya, egyformán hordta őket a karjain,

a rosszat is, egyformán csókolta, virrasztott a beteg
ágyaiknál, ők aztán megnőttek s mivé tette őket
az élet, mind nagyok, de az ő szemeiben még
mindig gyermekek, a kiknek újra és újra meg
bocsátja minden hibájukat, ő mindig csak a gyer
meket, csak az ő gyermekeit látja bennük. Hogy
részesévé tette magát fia bűnének, midőn menekü
lését a büntető igazság karjai elől elősegítette, arra
nem is gondolt . . .
— Vissza Hektor, vissza Néró ! — riasztja fel
egyszerre gondolataiból férje, a mint a kutyákat
szólítja; majd lehúzzák azok a postás fiút, a ki
mindeuképen a tornáczra igyekszik, hogy a hozott
postát átadja.
— Levél ? — kérdé férjéhez menve, a ki már
akkorra átvette az ajánlott levelet s készült be
menni aláírni a vevényt. — Bizonyosan Klárikától
— folytatja az öreg asszony — csak nincs roszszabbul az Ilonkájuk? — teszi hozzá aggodalmasan.
— Nem Klárikától — mondja az öreg úr, iz
gatottan forgatva kezében a levelet — Ameriká
ból jön . . .
Az öreg nő szívverése cgy perezre megállt,
szemeit nem tudta levenni a levélről, mialatt férje
bontogatni kezdte.
— Semmi — mondja reszkető hangon az öreg
Gábor — semmi levél, csak egy utalvány a kereskededelmi bankhoz, negyvenezer koronáról az én
számomra, a . . . a . . . — teszi hozzá akadozva —
Lászlótól.
— Él . . . él ! — kiáltott fel újjongva az anya
és mintha visszatérne előbbi gondolataihoz, halkan
mondja : Laczikám, édes kicsi fiam !
*
Nehéz munka bozótot törni, erdőt irtani, új éle
tet teremteni semmiből, erős akarat, szívós kitartás
kell hozzá. Gábor Lászlónak a fele erélyére sem
lett volna szüksége egykor, hogy a becsület útján
maradjon, mint a mennyire Amerikában volt szük
sége hogy éhen ne haljon. Sikerült neki az út
levelet megszerezni egy jó barátja segítségével, így
kimenekülni a büntető igazság elől. Mire ügye nap
fényre jutott, ő már biztonságban volt. Itt aztán
megkezdte a nehéz, küzdelmes életet, a mely reá
várt. Először a megélhetésért kellett küzdenie, a
pénz, mit egykor oly pazarul szórt szét, mily be
csessé vált most előtte! És mikor aztán türhetőbb
helyzetbe jutott, egy más czél felé törekedett, a
mely mindinkább határozottabb és határozottabb
alakot öltött: helyrepótolni, a mit elmulasztott és
jóvátenni, a mit elkövetett. A sok küzdelmet végre
siker koronázta, azt mondják, hogy csak az első

tízezret nehéz megkeresni, a többi aztán magától
jön. Mi lett Lászlóból, a tékozló, könnyelmű ember
ből, a ki most ugyancsak számított mindent és jól
számított, határozott szerencséje volt. Elkezdte
visszafizetni az elsikkasztott összeget, addig nem
akart a családjának írni, míg tisztán nem áll a
pénzkérdésben szigorú apja előtt; ő azonban időn
ként hallott róluk azon jó barátja útján, a ki híven
kitartott mellette s időnként értesítette őt család
járól.
A tűz híre is eljutott hozzá, akkor már ki volt
fizetve az elsikkasztott összeg s ő is alig várta,
hogy visszatérhessen; de nagy földbirtokát nem
volt oly könnyű eladni, annyi pénzt küldött hát
legalább szüleinek, a mennyit akkor hirtelenében
összeszedhetett s a mely elég volt arra, hogy el
odázza a fenyegető veszedelmet.
Egy késő őszi alkonyon tért vissza a tékozló
fiú az apai hajlékba, ő ugyan nagy vagyonnal tért
vissza, nem úgy, mint a bibliai tékozló fiú; de épen
oly újjászületett lélekkel, mintha rongyosan, éhezve
tért volna meg. Ölelték, csókolták; az apa sírva
mondogatta a biblia szavait: „Az én fiam megholt
vala és feltámadott; elveszett vala és megtaláltatott!“
Es mikor már eléggé szóhoz jutottak, László leg
előbb is az atyját nyugtatta meg, hogy a bank pén
zét kamatostól visszaadta.
Mindenkinek hozott valami értékes ajándékot
a messze világból, valami ritkaságot; anyjának
azonban csak egy kis aranypénzt adott át, a konfirmácziói emlék volt az, a mit az első nagy nél
külözések között sem költött el . . . •
Dr. Moravcsik Gyuláné.

Özv. Haberern Jonathánné és a
Tabitha nőegyesület.
(Képünkhöz)

A Tabitha protestáns nőegyesület áldásos mun
kásságáról már több ízben volt alkalmunk meg
emlékezni. Midőn jelenleg a május 8-ikán tartott
évi közgyűlésről rövid tudósítást hozunk, alkalomszerűnek tartjuk olvasóink előtt az egyesület lelkes
elnökének, özv. Haberern Jonathánnénak arczképét
bemutatni. Hogy a Tabitha-egyesület oly messzire
terjedő üdvös munkásságot fejt ki, az legnagyobb
részt azon nagyérdemű nő vezetésének köszönhető,
kit mint az Osterlamm család sarjadékát és Habe
rern Jonathán nejét már családi hagyományok is
az egyházi élet körében kifejtendő jótékonyság
gyakorlására utalnak.
Az egyesület legutóbbi közgyűléséről, melyen
az egybegyűltek nagy örömére az egyesület véd
nöke Tisza Kálmánné ő nagyméltósága is meg
jelent, a következőket jegyezzük fe l:

Elnök megnyitó beszédében mély sajnálatát
fejezte ki Kurz Sámuel egyesületi pénztáros bete
geskedés okozta lemondása felett; melegen meg
emlékezvén dús érdemeiről, melyeket ez egyesület
érdekében lankadatlan, önzetlen, hű fáradozása
által szerzett.
Védnök, Tisza Kálmánné indítványára a nagy
érdemű férfiúnak jegyzőkönyvileg hálás köszönet
szavaztatott.
A titkári jelentés szerint, az egyesület ez év
ben 28 rendes ülést ta rto tt; melyeken tagjai 1070
drb ruha- és fehérneműt készítettek, 620 családot,
ill. egyént segélyeztek. Új lábbelit 766 párt osztott
ki az egyesület, 484 bőrczipőt vagy csizmát iskolás
gyermekeknek — kikre különös gondot fordít —
282 pár posztóczipőt öregeknek. Ezeken felül ruha
neművel segélyezett iskolásgyermekekkel megáldott
326 családot és 380 egyént, kiosztván közöttük
1165 új, 425 drb viselt holmit; összesen 1590
drb ruhát, fehérneműt, kendőt, czipőt, takarót és
vánkost. Kenyérsegélyben 231 család, 53 egyes
részesült, a kiosztott kenyér súlya 16 496l/s kgr-i
fűtőanyagra 97 koronát adott az egyesület.
Midőn a buzgó egyesületre az Eg áldását kér
jük, szívből kívánjuk, hogy lelkes elnökét Isten
még sokáig megtartsa.

Vegyes közlemények.
A Protestáns Országos Árvaegylet ápr. hó
27-én tartotta évi rendes közgyűlését Kovácsy Sán
dor miniszteri tanácsos egyesületi elnök vezetése
mellett. Az előterjesztett évi jelentésből megemlít
jük a következő adatokat: „Hazánk közgazdasági
viszonyai régen nem voltak oly mostohák, mint a
lefolyt 1900-ik esztendőben, különösen fővárosunk
munkás népe munka és kenyér nélkül volt, a miért
a könyörülő emberbaráti szeretet tevékenysége fő
leg a köznyomor enyhítésére irányult s ennek kö
vetkeztében egyletünknek némely bevételei csök
kentek. Mindazonáltal elégedetlenségre okunk nincs
és nem is lehet, mert Isten dicsőségére legyen
mondva, a lefolyt évben is — a mint arról alább
számot adunk — vagyonunk örvendetes mértékben
gyarapodott és árváink számát ismét szaporíthat
tuk. Budapesti árvaházunkban az 1900-ik évben
111 árvát — 65 fiút és 47 leányt — gondoztunk
és miután az épületben annak szűk volta miatt
több elhelyezhető nem volt, tekintettel a kérvényező
árvák nagy számára, a rozsnyói evangélikus árva
házban hét árvát és Kisújszálláson egy iparos csa
ládnál két árvát helyeztünk el Pénzzel segítettünk
47 künnlakó árvát és segélyekre kiadtunk 4720
koronát, vagyis 505 koronával többet, mint a meg
előző évben. Új növendéket csak 17-et — 12 fiút
és 5 leányt vehettünk fel, mert csak annyi üres
hely állott rendelkezésünkre, felvételi kérvény azon
ban 70 érkezett be. Hatosztályú népiskolánkat az
1899—1900. tanévben 68 növendékünk látogatta; a
tanév végén nyolez növendékünk vált meg vég
képen intézetünktől. Növendékeink testi fejlődésé
nek előmozdítására is kiváló gondot fordítottunk*
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a mennyiben a szünidő kezdetén Zebegénybe ki
telepítettük őket, hol két hónapot töltöttek erdős
vidéken, jó levegőben. — Egyletünk vagyona volt
1899. év végéveí 914,938 K. 36 fii, 1900. év végén
1.047,604 K. 39 fii., a vagyon szaporodás tehát
1900-ban 132,666 K. 39 fii. Tagok évi járuléka
czímén befolyt 4470 K., alapítványok és hagyomá
nyokban 120,019 K. 34 fii. és adományok czímén
8325 K. 57 fii. folyt be. Kilépés vagy elhalálozás
által rendes tagjaink 32-vel csökkenlek s ezzel
szemben csak egyetlen egy új tag lépett be, a ki
lépettek közül kettő alapítványt tett, de a csökke
nés mégis 29. Rendkívüli tagjaink közül kilépett
7, belépett 5, csökkenés 2. A karácsonyi gyűjtés
is kevesebb volt, mint a megelőző évben, a meny
nyiben az 1899-ben 5003 K. 42 fillért tett ki.
1900-ban pedig csak 4710 koronát, tehát 293 K.
42 fillérrel kevesebbet. Egy árvának a neveltetési
költsége 450 K. 43 fillérbe került." — A közgyűlés
jóváhagyta a választmánynak ezen jelentését, úgy
szintén helybenhagyta az 1900. évi zárszámadást
és az 1901. évi költségvetést. Ezután megválasz
tották a választmányi tagokat és számvizsgálókat,
mire a közgyűlés véget ért.
Új felügyelő'. A rákoskeresztúri (Pestmegye)
ágost. hitv. evangélikus egyházközség Bulyovszky
Aladár belügyminiszteri osztálytanácsost választotta
meg felügyelőjévé; beiktatása május hó 5-én ment
végbe.
A „Véréin für Reform ationsgeschichte", mely
minden bárom évben tartja meg gyűléseit, az idén
április 11. és 12. napján tartotta meg Poroszlóban
nagygyűlését, Az ünnepi istentiszteleten Reichard
poseni főegyházi tanácsos prédikált. Előadást tar
tott Egelhaaf stuttgarti, Brandenburg lipcsei tanár
és Eberlein strelitai lelkész. Az egyesület, a mely
nek élén Köstlin hallei tanár, az ismert nevű
Luther-tudós áll, a Luther-jubileumi év alkotása s
népszerű és tudományos kiadványaival a refomáczió történetének ismeretét terjeszti a nép s a mű
veltebbek körében. Komoly és beható történeti
tanulmányaival kerül minden polémiát, de azért
A
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élénk bizonyságot tesz a mellett, hogy a pápás
történetírás mesterfogásaival szemben a prostantizmusnak nincs oka tartani a történeti kutatás ered
ményeitől.

Biblia-olvasási kalauz.
.Tudakozzátok az Írásokat, mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (.Ián cv. 5, 39.)
Május
R e g g e l.
Este.
31.
II. Kor. 4 , 1—10.
1. Kor. 4, 11—18.
Június
I.
It. Kor. 5, 1— 10.
II. Kor. 5, t i —21.
2.
Ján. ev. 3, 1— 15.
Rém. 11, 33—3*1.
3.
IV. Móz. 6, 22—27.
II. Kor. 13, 13
Ap. csel. 2. 38—39.
4.
1. Ján. é, 12—16.
5.
Máté 28, 16—20.
II. Kor. 6, 1— 10.
6.
11. Kor. 6, 11— 18.
11. Kor 7, 1—5.
7.
II. Kor. 7. 6 - 1 6 .
II. Kor. 8. 1—15.
8.
11. Kor. 8, 16—24.
11. Kor 9, 1—15.
9.
Luk. 16, 19—31.
I. Ján. 4, 16—21.
10.
Ap. esel. 2, 42—47.
Rém. 10, 8— 12.
11.
Zsolt. 78, 1 - 7 .
Ján. 15, 1 —10.
12.
11. Kor. 10, 1 - 8 .
11. Kor. 10, 9 -1 8 .
13.
11. Kor. 11, 1 - 10.
11. Kor. 11, 11—33.
lí.
11. Kor. 12. 1—21.
II. Kor. 13, 1 -1 3 .
„Boldogok, kik hallgatják az Istennek beszédét és meg
tartják azt."
Lukács cv. 11, 28.
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