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Válaszszatok.
Melyik út a helyesebb, az-e, melyet . a
bibliai gazdag választott, avagy az, a melyen
Lázár, a szegény koldus járt?
A gazdag bársonyban és biborban büszkél
kedett, kényelemben és vígságban töltötte nap
jait. Istenre nem gondolt, szegény embertár
saival nem törődött. Minek is? Nem volt-e
mindene, a mit szeme-szája megkívánt? Egy
intésére egész sereg szolga futott, hogy paran
csát teljesítsék.
A kinek jól folyik dolga, rendesen meg
feledkezik Istenről és szerencsétlenebb ember
társairól. Azt hiszi, hogy ő senkire se szorul.
Lassacskán arra a gondolatra jut, hogy saját
magának köszönheti jólétét, boldogulását.
Jaj annak, a ki elfelejtkezik saját emberi
gyarlóságáról! Az ilyen ember felfuvalkodottságában, gőgjében se lát, se hall. Azt hiszi,
hogy a világ körülötte forog. Hozzá szokik
és elvárja, hogy mindenki földre boruljon
előtte és könyörögjön neki. S mikor a por
ban fetrengsz lábánál s nagy alázatosan kö
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17. sz., hova a K é z ira to k a t k e ll k ü ld e n i.
Kéziratokat nem adunk vissza.

18. szám.

nyörgésre nyílik meg ajkad: képes szívtelenül
elutasítani és elűzni téged.
Lám, a bibliai gazdag is könyörtelenül el
kergette asztalától a szegény Lázárt. A kol
dus megelégedett volna a morzsalékokkal,
melyek a gazdag asztaláról lehullottak: de a
gazdag nem ismert könyöriiletet; megvetéssel
tekintett a szegény, szerencsétlen szenvedőre
s felháborodással kergette ki házából, a miért
nyugalmában háborgatni merészelte.
íme, hová vezet gyakran a fényűzés, a
pompakedvelés, az örökös vígság útja? A
keményszivűség, az istentelenség nem fér
össze a krisztusi szellemmel.
A szegény Lázár egész ellentéte a gazdag
nak. Anyagi java semmi. Míg a gazdag fényes
palotában lakik, Lázár földönfutó, a kinek
nincs hová lehajtani fejét. A gazdag cseléd
jeinek se szeri, se száma: Lázárnak nincs
egy árva lelke, a ki megkönyörüljön rajta.
Az ebek szánják meg a boldogtalan embert,
körülveszik s nyalják sebeit.
S mégis mennyivel tartalmasabb, gazdagabb
ember Lázár a gazdagnál! Míg a gázdag
lelke üres, sivár: Lázár lelkülete a legneme
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sebbek egyike. Nem zúgolódik Isten ellen,
hogy élete csupa Ínség, nyomorúság és szen
vedés. Békével tűri sorsát. Nem irigykedik a
gazdagra, nem tesz szemrehányást neki a
durva bánásmódért. Szelíden, alázatosan ese
dezik egy kis segítségért. Olyan szerény,
hogy a morzsalékokkal is megelégszik.
S mikor a hallatlan durvaság a szegény,
tehetetlen embert kiűzi az emberi társaság
ból: a méltatlanul megbántott beteg ajkáról
nem kél egy zokszó is.
Szelíden, türelmesen lehajtja fejét s meg
nyugszik az isteni bölcseségben. Az emberek
nem könyörültek rajta, de az ebek enyhítet
ték fájdalmát. Nyugodtan néz a halál sze
mébe, mert bízik Istenében. S nem csalat
kozott.
A gazdagnak mit ért minden világi gaz
dagsága, fénye és pompája?
Mikor meghalt, földi kincseit nem vihette
magával Isten zsámolyához, lelki kincsei pedig
nem voltak. Az Ur színe előtt meg nem áll
hatott s így utolérte a büntetés.
Lázár erényekben gazdag lelke a menny
országban is fénylett és ragyogott s biztató
szó fogadta:
— Menj be a te Uradnak örömébe.
Melyik út a helyes? Yálaszszatok !

A k o m ló és a tölgy.*)
(Mese.)

Addig-addig hízelkedett
A komló a tölgynek,
Hogy végre is rákuszhatott
S elhagyta a földet.
Nem volt éppen könnyű munka:
Ágak sűrűjében
Ide-óla kanyarogni,
Gallyról-gallyra kapaszkodni,
S kikerülni épen.
De sikerült. Fenn a tetőn
Büszkén nézdel szélylyel:
„Nem hiába’ szálltam szembe
Ezernyi veszélylyel!
Itt fenn vagyok a magasban,
Szellő s napfény átjár,
Köztem s a királyi tölgy közt
Semmi különbség m ár!“
„Semmi más nincs “ — szólt a szellő —
„ Csakhogy a magasba
Azért tör a tölgy, mivel így
Több a lombja s haszna;
*) Mutatvány szerzőnek „Mesék és egyéb költemények“ ez.
verskötetéből. Ára 2 K. Kapható a szerzőnél Pozsonyban.

Míg te nyeglén annak örvendsz,
Hogy mily sokan látnak,
P edig jobban szembetűnik
H itvány voltod, — bárha tűrik —
Ott fe n n a világn ak .“
A lb e r t J ó z s e f.

Gyöngyszemek a bibliából.
Eredj el a hangyához, óh te rest, nézd meg az
ő utait, és tanulj. (Példab. VI. 6.)
*
A ravasz ember, a hamis férfiú álnok szájjal
jár. (Példab. VI. 12.)
*
Gyűjt nyárban az eszes fiú ; álomba merült bé
az aratásnak idején a megszégyenítő fiú. (Példab.
X. 5.)
*
A ki szereti a dorgálást, szereti a tudományt;
a ki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az. (Példab.
XI. 32.)
*
A tiszta s z í v a testnek élete ; az irigység pedig
a csontoknak rothadása. (Példab. XIV. 30.)
*

Jobb a kevés igazsággal, hogy nem mint a nagy
temérdek gazdagság hamissággal. (Példab. XVI 8.)
*

A véneknek ékességek az unokák és a fiáknak
ékességek az atyák. (Példab. XVII 6.)
*
A ki fedezi másnak vétkét, keresi a szeretetet,
a ki pedig szemre hányja azt, elszakasztja egy
mástól még a barátságosakat is. (Példab. XVII. 9.)
*
Minden időben szeret, a ki igaz barát, és az
atyafiú a nyomorúságban tetszik meg. (Példab.
XVII. 17.)
*
Az embernek, kinek barátai vágynak, tisztelnie
kell a barátságot; mert a ki igaz barátunk, becstiletesb az atyafiúnál. (Példab. XVII. 24.)
*
Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmesen ád a
szegénynek. (Példab. XIX. 17.)
*

Mint az eleven szén alkalmatos a holt szénnek,
és a fa a tűznek gerjesztésére : olyan a háborúságszerző ember a patvarkodásnak felgyujfására.
(Példab. XXVI. 21.)
*
Személyt válogatni nem jó ; mert egy falat ke
nyérért elszakadna az ilyen ember az igaztól.
(Példab. XXVIII. 21.)
*
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Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya,
és a tisztességnek előtte jár az alázatosság. (Példab.
XV. 33.)
*

Ne dicsekedjél a holnapi napról: mert nem tudod,
mit hoz a nap te reád. (Példab. XXVII. 1.)
*
Avagy bölcseség-e a Mindenható ellen valakinek
tusakodónak lenni ? Erre feleljen meg, a ki Isten
nel feddődik! (Jób XXXIX. 35.)

Áldás és Szerencse.
(Vége.)

XI.
Emberét Szerencse szintén fölkereste
S ágya mellett álmát kíváncsian leste,
De hiába, nem birt semmire se menni,
Álomkép sehogy sem akart megjelenni.
Nyög Vendel az ágyon, közbe nagyot ásit,
Görcsös izgatottság rángatja vonásit,
Nyilván nem is alszik, így hát álma sincsen,
Leikébe Szerencse hát mikép tekintsen?
No de mégis, ez más nem lehet álomnál,
Kopár dombon guggol Vendel egy várromnál,
Alulról mély örvény ásit a romokra,
Kénszagú láng csap fel belőle lobogva.
Fenn a rom, ijesztő rémeknek tanyája,
Lenn a pokol éhes, prédaleső szája,
Rémület itt és ott akármerre nézzen,
Kínosan nyög Vendel megtörve egészen.
Gyilkos, gyilkos! hangzik egyszerre fülébe
S feltün a meggyilkolt kis embernek képe,
Fénytelen szemeit Vendelre emelve
Iszonyú átkokat szór ellene nyelve.
Közeledik, látja vére buzogását,
Ott van, érzi torkán marka szorítását,
Kiáltana, nem tud, vergődik — hiába! —
Minden hang bennakad, bennszorul torkába.
Segítség! fakad ki melléből végtére,
Szörnyű rémülettől megfagy szive vére,
Gyermeki anyjukkal alján a falaknak
Nézik vergődését s kinain kaczagnak.
Perezre a borzalom s rémület helyében
Düh s gyűlölet villog Vendelnek szemében,
De im új borzalom tűnik föl előtte
S újra az iszonyat lesz úrrá fölötte.
Magas bitófán függ teste a czigánynak,
Kit oda fel Vendel bűnéért húzának,
Kidülledt szemei szörnyen rámerednek
S szederjes ajkain rémes szók erednek:

„Gyilkosom, ki miatt csúf halált szenvedtem,
A férgek falják föl tested még éltedben,
S ha döggé torzított tetemed elásták,
ítélet napjáig érezd rothadását!“
Utolsó hanginál a szörnyű átoknak
Megrendül a test, hogy csontjai ropognak,
S aláhull puffanva Vendel mellé épen,
Hatalmasat lökve rajta leestében.
Mint karika gördül le eszeveszetten,
Egy zuhanás — s Vendel sikoltva fölretten,
Maga elé bámul szemét tágra nyitva,
Hideg verejtékkel van teste borítva ...
Szerencsét boszantják az ijesztő képek,
Ily ügyefogyottak hát a földi népek?
Mit is kívánnak hát, tudtára ki adja,
Ha tengere kincsnek sem boldogíthatja?
S ezt a veszett dolgot fenn most bejelentse?
Nem, kudarezot soha be nem vall Szerencse,
Mit megbízás ?! — munkál a maga kezére 1
Úgy is tett s az égbe már vissza se téré.
XII.
Isten előtt igy hát csak Áldás jelent meg,
Sietős útjában perezre se pihent meg,
Égett előadni, miért földön jára,
A meglesett álom mit adott tudtára.
Jelentését Isten örömmel fogadta,
S megbízó levelét neki általadta,
„Menj — szólt — s munkálj ott lenn szeretettel,
[hittel,
Tudtam, hogy nem vallhatsz szégyent kincseiddel.
Áldásnak azóta földünk a hazája,
Ismeri munkáit a föld minden tája,
Kedvelti nem úsznak fényben, gazdagságban,
De szivökben béke s tiszta boldogság van.
Szerencse sem tölti idejét hiába,
Majd ennek, majd annak betoppan házába,
Áldásnak kegyeltit igyekszik kerülni,
Még sem tud az néki mindig sikerülni.
Bár nem szeret egynél soká vesztegelni,
Csoda-dolgokat tud szeszélye mívelni,
De mivel hálás szív nem vehető kincsen,
Hálára nem talál, bármerre tekintsen.
Saját pártfogoltja, mikkel őt tetézi,
Önnön ügyessége gyümölcsének nézi,
S Áldásé, Szerencse ha beköszönt nála,
Arra is azt m ondja: Istené a h ála!
Torkos László.
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A megtalált drakhma.*
Elbeszélés.
I r ta : i f j . P o r k o lá b G y u la .

Nagy ünnepre virradtak a borosfalviak. Új lel
készüket várták, kit csak nem rég választottak
meg nagy lelkesedéssel papjuknak a megboldogult
tiszteletes helyébe. Bizony, innen-onnan már négy
hónapja, hogy megtért az öreg tiszteletes az Úrnak
örökébe, csuda-e hát, ha a vezér nélkül maradt nyáj
apraja-nagyja mind a kapuban áll lesni, mikor
fordul be a faluvégen a kurátor uramnak csengős,
pántlikás négy pejlova ? . .
Még az öreg harangozó Pécz Gyuri bácsi is fel
tipeg a toronyba s onnan sétáltatja végig öreg
szemét a fehér országúton Kutas felé. Rövidszárú
pipája ott lóg fogai közt, de csak nem akar égni,
bár akkorákat szippant rajta, hogy két arcza úgy
beesik, mint a duda, melyből a levegő kiszaladt.
De hogy is égne, mikor meg sincs gyújtva! Már
ötödször kotorászsza össze lájbli zsebeit, de csak
nem akad kezébe egy fia gyújtó sem. Úe meg le
nem menne gyújtóért a gönczölszekér legszebb
csillagáért sem, hátha azalatt míg lenn jár, elka
nyarodik ott a füzes alatt a kurátor uram kocsija,
akkor aztán akár estig is ott istrázsálhat, még sem
veszi észre a várvavártakat, csak ha a parochia
udvarára befordulnak. Már pedig ha leendő papját
nem fogadná ékes harangszóval, még halóporában
sem tudna nyugodni a lelkiismereti furdalás miatt.
Ellentáll tehát e kisértésnek s veszteg marad ott
a toronyablaknál. Közben arra is reá ér, hogy
végigtekintsen a falun s ellessen egyef-mást az ott
történtekből. Hejh, sok mindent megtudott ő már
e magas polczról, miről az illetők azt hiszik, hogy
csak maguk tudják, látják !
Most is valami nem szive szerint valót láthat,
mert egy-két köhintés után szörnyen csóválja jobbrabalra szürke fejét.
A Galambos-portán akadt meg az öreg Gyuri bácsi
szeme s az nem tetszik neki, hogy mig a többi
elöljáró mind elment az új tiszteletes elébe, addig
a leggazdagabb, a büszke Galambos Gergő ott
csöröl-pöröl cselédeivel a tágas udvaron. Hejh,
büszke vér az a Galambos vér ! Csupán azért, hogy
nem azt választották meg az elhunyt tiszteletes
örökébe, a kit ő akart, ime, kész esküdt ellensége
lenni az új lelkésznek, a ki pedig még kis ujjúval
sem ártott neki. Ni, most meg már bizonyosan a
hegyre indul arra a kert felé, hogy itthon se’ legyen,
mikor a lelkészt meghozzák.
— Ej, ej Galambos Gergő uram, bizony rossz
útra tér kigyelmed — ejti a szót a deresszakállú
vén harangozó, hosszú fejcsóválgatás közben.
De ni csak ! Ott a fehér országúton por kerekedik. Ejnye, mintha a kurátor uram négy sárgája
bontakoznék ki belőle. De az ám, s utána egy
egész regiment kocsi. Tyhű, de már erre fölugrik
a vén legény s olyan fiatalos erővel rándítja meg
a harangkötelet, hogy a vén nagyharang szinte
* Drakhma = körülbelül egy krajczár értékű pénz
darab volt a régieknél. Lásd. Luk. XV. 8—10.

följajdul ijedtében, nem tudván elgondolni, mi lel
hette az ő hűséges kenyeres pajtását. Mikor azután
az ablak felé lódul s ő is meglátja a kurátor uram
négy prüszkölő sárkányát, hát csak előveszi ám
tudományát s olyan szépen szóló hangon búgja el
az „Isten hozottat11, hogy Gyuri bácsinak szinte
könye csordul örömében.
Hejh, milyen zsibongás támad erre a faluban!
Minden házból kiszalad, kinek lába bírja s min
denki a faluvégre a várva-várt elé siet. Csak ittamott marad egy-két öreg a háznál, de még azok
is kitipegnek az utczaajtóba roskatag lábbal, hátha
látnak valamit?
Mikor azután bekanyarodik a faluvégen a hosszú
kocsisor, oly egetverő éljenzés harsan föl, hogy
egy pillanatra még az öreg harang érczes szava
is elhal a zajban. Az ifjú pap pedig levett kalappal,
örömtől kipirult arczczal fogadja híveinek lelkes
üdvözlését, mialatt a kurátor ott az első ülésen
oly fiatalos hévvel tánczoltatja a kocsi előtt azt a
csengős, pántlikás négy sárgát, mintha legalább is
grófot vinne. Neki is rugaszkodott ám a négy
sárkány úgy, hogy ha egy pár legény meg nem
markolja zablájukat ott a parochia udvarán, tán
még a kőkerítésen is keresztül vitték volna kurátor
uramat. Hát még a szegény öreg Gyuri bácsi! no
ő kelme meg úgy belemelegedett a harangozásba,
hogy úgy kellett kivenni kezéből a harangkötelet,
különben esteiig is elhúzta volna lelkesedésében!
Mikor azután elhallgatott a harang, lecsillapult
kissé az éljenzés, a falu deres presbiterei odaálltak
a fiatal tiszteletes elé s az egyik dikcziózni kez
dett. Ment is volna a beszéd egy darabig, ha a
djkcziót meg nem zavarják a szeme szögletéből
előbujkáló könycseppek, de hát ezek a hívatlan
vendégek úgy belegabalyították beszédébe, hogy
egyszer csak elakadt s nem is tudott többet mást
szólni, minthogy „Isten hozott!" De hisz elég volt
ez is. Érthetett ebből a szív mélyéről jövő pár szó
ból a fiatal tiszteletes, különösen ha végigtekintett
a jelenlevők harmatos szemén. Értett is. Feleletül
megölelte az öreg dikcziózót, azután homlokon
csókolta azt a kis fehér ruhás leánykát, ki egy
virágbokrétát nyújtott át neki.
Hívei is megértették ezt a néma feleletet s bol
dogan ültek le a parochia udvarán e közben meg
terített asztalokhoz.
Csak egy ember nem osztozott az általános
örömben, boldogságban, a büszke Galambos Gergő,
a ki — míg ezek a faluban történtek — künn a
szőlőhegyen igyekezett oltogatni szive keserűségét.
(Folytatjuk.)

Ifjú hitvallók.
Történeti rajz.
(V ége.)

Ilyen gondolatok foglalkoztatták sokszor, miköz
ben azt vette észre, hogy a plébános a tanítás
alatt gyakran néz mélyen a szemébe, sőt a szoká
sos ütlegeket is elhagyta, ha Mária nem akart
valamit igaznak elfogadni, a mit oktatója rá akart
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tukmálni. Nem boldogult vele szigorral, durvaság plébánost, ki bűnbe akarta csalni, bepanaszolja.
gal, szép szerével próbálta a madarat kalitkájába Szegény, ártatlan, naiv gyermek, mit tudta ő a
csalni. Rendes élelmezést adott neki, nem korholta törvény csinját-bínját, hogy a mit az ember állít,
többé, édes hizelgő szavakkal próbálta megnyerni, tanukkal kell bizonyítani. 0 kiskorától igazmondás
szabad volt neki kamrájából kijönni s a plébános hoz volt szoktatva, nagyot nézett tehát, midőn a
jelenlétében az udvarra s a kertbe menni. A taní vármegyén azt mondták neki, hogy tanút állítson
tás ezután csak forma szerint ment végbe s Mária arra, a mivel a plébánost vádolja. A vér arczába
később meglepődve tapasztalta, hogy a plébános szökött és sírva mondá, hogy ő nem szokott ha
belészeretett és szerelmével üldözte. Szerelmével zudni. De ez nem használt semmit, sőt mivel nem
üldözni kezdte, sőt kijelentette, hogyha nem hajlik, tudott bizonyítani, őt magát fogták vád alá s mivel
majd erőszakhoz is fog nyúlni. A szegény árvának, nem akart római katholikussá lenni, három hónapra
a ki hite és a becsület mellett szilárdan meg akart rablók és gyilkosok közé börtönbe vetették.
A hajdúknak és fogolytársainak meg volt en
maradni: helyzete még az elsőnél is gonoszabb
lett. Elhatározta tehát, hogy legközelebb, a mint gedve, sőt meghagyva, hogy a hogyan csak tud
lehet, megszökik. Kérve-kérte, hogy hozzon az Isten ják, zaklassák, gúnyolják, bántalmazzák. Ezeknek
pedig nem sok biztatás kellett. Szegény Mária
minél előbb kedvező alkalmat.
olyan volt köztük,
Az alkalom nem
mintha fehér ga
is késett. A plé
lambot bocsátanál
bános valami la
ragadozó vércsék
kodalomba távo
közé. Nem kímél
zott otthonról s
ték. Ha aludt,
késő estig nem
forró hamut szór
jött haza onnan,
tak arczára és
a hol az öreg
kezére ; fazekát,
harangozó is jó
melyben eledelét
napot akart csi
főzte, eltörték. Ha
nálni, felöntött a
panaszkodott el
garatra. Nem tö
lenék, bizonyítani
rődve a fogolynem tudott s még
lyal, mikor vacso
őt büntették meg,
ráját oda adta,
mint hazugot. —
elfeledte az ajtót
Ha este, reggel
bezárni s tánto
imádságát
vé
rogva ment ha
gezte, eldurvult
rangozni s miután
rabtársai gúnyol
ezt elvégezte, a
ták, szidalmazták,
toronyban elaludt.
de Mária kényte
— Mária, a mint
Az ebek nyalják a boldogtalan ember sebeit.
len volt mindazt
gondolta, hogy
elviselni.
a harangozó már
Három hónap múlva ugyan szabadon bocsátot
kiment az udvarból, kiosont a kamrából, a kulcsot
ráfordította s kihúzta, az udvar hátulsó részébe ták, de szabadságát mindenféle megszorításokkal
sietett, a csűrön keresztül a kertek végébe ke s tilalmakkal rakták meg. Megtiltották neki, hogy
rült s meglapulva, hogy a mezei munkából haza evangélikus templomba járjon, úrvacsorával éljen,
térő emberek meg ne lássák, a faluból kiment evangélikus uraságnál szolgáljon, evangélikus férfi
jó messze s ott, a hol legsekélyebbnek gondolta hez menjen feleségül s evangélikus lelkész előtt
a folyót, át akart gázolni. A helyet azonban nem esküdjék meg vele.
A szegény árva ezeket a tilalmakat, ezt a lelkijól választotta meg, mert ott örvény volt s arra
sem gondolt, hogy a víz a megelőző esőzés miatt terhet, elviselhetetlenebbnek találta minden fog
megdagadt. Elragadta és kezdte sodorni. A mint ságnál. 0 ne imádhassa szabadon saját templomában
a víz hóna aljáig ért, sikoltozni kezdett. Szeren Istenét, úrvacsorához ne járulhasson, ne mehessen
csére, a parti halászok meghallották kiáltását s ahhoz férjhez, a ki vele egy hiten van ?
Nagy dologra határozta el magát. Ha itt nem
kimentették. Az egyszerű jó emberek kunyhója
előtt a tűznél ruháját megszárította, miközben el kap igazságot, felmegy egyenesen a királyhoz,
mondta sorsát. Ezek megszánták, ellátták enni majd segít az a bajon. Elindult hát gyalogszerrel
valóval, kunyhójukban nyugvóhelyet készítettek Bécsbe. Néhány hitsorsosa titkon pénzzel is segí
neki, hogy a fáradságot és izgalmakat pihenje ki. tette, de azért sok fáradalommal, nélkülözéssel tette
Mária elfogadta s igénybe vette a jó emberek szí meg az utat.
Kihallgatásra jelentkezett s szerencsés volt, meg
vességét néhány órára; a mint pedig virradni kez
dett, útra kelt s ment még maga sem tudta ho.vá, kapta az engedélyt s a legjobb reménynyel volt
ügyének sikeres elintézése iránt, örült. Félénken,
oda, a hol jó könyörülő emberek laknak.
Bolyongása közben érlelődött meg benne a szán elfogódva állott meg a király előtt, ki szelíd, atyai
dék, hogy törvény elébe megy s az erkölcstelen hangon hívta fel: mondja el kérelmét. Tiszta ért
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hető hangon beszélte el röviden egész életét. A
király kegyesen azt válaszolta, hogy ő nem akar
senkit a katholikus vallásra kényszeríteni, ügyét
majd eldönti a magyar hatóság. Vidáman s remény
kedve tért vissza Bécsből.
De reménye hiú volt, mert mikor ügye a magyar
udvari kanczellária elé került, ez kimondta, hogy
kérése csak hajthatatlanságának újabb bizonyítéka,
azért még egyszer ki kell oktatni a római kath.
vallás tanaiban. A vármegye hűségesen teljesítette a
kanczellária rendeletét.
Máriát újra elfogták s most egy öreg plébános
hoz adták tanításra. Ez nem sokat törődött vele,
nem is oktatta, hanem munkára fogta. Mikor a
hat hetet kitöltötte nála, szabadon bocsátotta, de
bizonyítványt arról, hogy a hat heti tanítást kiál
lotta, nem adott s Mária újra csak nem gyakorol
hatta szabadon vallását.
Mária ismételten folyamodott, hogy engedjék
meg neki vallása szabad gyakorlatát. Ez a kérelme
is eredménytelen maradt. Beidézték a vármegyé
hez, hol egy bizottság előtt kellett neki számot
adni arról, miért idegenkedik annyira a róm. kath.
vallástól. Mária megfelelt bátran e kérdésre. Azért,
mert az evangyélmi vallást, melyért már annyit
szenvedett, szivéből szereti, hozzá halálig ragasz
kodik. Az ostyát és a szenteket nem imádhatja,
mert az hitbeli meggyőződésével ellenkezik, a
fülbegyónást pedig nem fogadja el, mert azt
nagyon rút oldaláról tanulta megismerni.
Mária nem gondolta, hogy feleleteiből vádat
kovácsolnak ellene, pedig úgy történt. Arra birói
ítélet következett, mely úgy szólt, hogy az okok,
melyeket Mária felhozott, nem hittaniak, de nem is
elegendők ahhoz, hogy azok alapján neki az evan
gyélmi vallás szabad gyakorlatát meg lehetne en
gedni. Mária fájdalma és bánata végtelen volt.
Hogy kínos helyzetét még inkább érezze, hozzá
járult még az is, hogy több evangélikus, jóravaló
kérője akadt. Ellenségei ezt örömmel látták, sőt
magok is azon dolgoztak, hogy minél több házas
sági ajánlatot kapjon, mert úgy vélekedtek, hogy
azzal megtörik. Máriának lett volna kedve és haj
landósága egyikhez-másikhoz férjhez menni, de
meg vágyott is támasz, segítség után; hiszen sen
kije sem volt, legfeljebb hitsorsosai támogatták,
azok is csak félve, titkon. De ellenségei hasztalan
reménykedtek, hogy Mária puhulni fog, nem enged
ték meg neki, hogy saját lelkésze előtt esküdhes
sék meg; inkább nem ment férjhez, de hitét meg
nem tagadta.
Evangélikus templomba, úrvacsorához saját lel
késze nem bocsáthatta, mert félt a saját, a leány
és a gyülekezet zaklatásától. A sok üldözés, a
bánat és epekedés végre a szegény Mária élet
erejét egészen aláásta, ágyba került, melyből többé
fel sem kelt. Lelkésze nem látogathatta meg s
midőn közel érezve halálát, halk, síró hangon
kérte vallásának vigaszát, a róm. katholikus pap
őröket állított a ház mellé, melyben könyörületes
emberek jóvoltából feküdt, hogy oda az evangé
likus lelkész be ne mehessen. S mikor arról érte
sült, hogy utolsó perczeit éli, ő ment hozzá; a már

vonaglónak a szájába erőszakkal ostyát dugott,
azután kijelentette, hogy Mária mint róm. katho
likus halt meg, s mint katholikust temette el.
S így, a kinek életében nem volt nyugta gyötrőitől, még halálában sem maradhatott békén.
Az árva Szép Mária életsorsa megható, rész
vétet gerjesztő, bátorsága, hithűsége pedig egye
nesen hősies, a miért névtelenül is érdemes elis
merésünkre, megemlékezésünkre.
Frenyó Lajos.
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Aranykönyv.
A z erzsébetfalvi ág. hitv. ev. templomalap javára
adakoztak: Odor Margit k. a. gyűjtése: 11 K. 60 fii.,
Erődi János kir. tanfelügyeló's. tollnok gyűjtése:
25 K. 32 fik, misérdi ev. egyh. 3 K., özv. Haberern
Jonathánné úrnő ó'nagyságának gyűjtése: 36 K„
Groó Vilmos 2 K., dr. Haubner Rezső (Sopron),
10 K., Molnár Viktor, min. tanácsos, 20 K.
Odor M argit k. a. 409. sz. gyűjtő-ívén adakoztak: Odor
M. 2 K., Csengey Kálmán, Bán A., Veszter H., dr. Szőke I.,
dr. Csengey Miklós, Peleih A., Odor Jenő, Zábrák Emília,
Zábrák Dénes 1—1 K., Szél Mari 60 fii. (Összesen: 11 K.
60 fillér.)
Erődi János 504. sz. gyfijtöivén adakoztak : Molnár Ilona,
Muntean Oktávia, Silberberg Gizella, Viry Teréz, Borosnyay
Katalin, Madarassyné Jancsó Riza, Krbekné Liber Etelka,
Fördemé Solymossy Anna, Fischlerné Waehter E , Jánó
Lajos, Dáner A., Dávid M., Zajzon J., Szabó G. 1--1 kor.,
Boór Jolán, Olescher Eugénia, Hesz Lenke, Kemény Bella,
Sára András, Gyulainé Véber Mariska, Moór Gyuláné, Thomas
ri, Paizs Gy., Clausnitzer, Wollanka M., Szórády Lajosné
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60—60 fillér, Tóth András, Gödri Márton, Pajor Mihály,
Kerekes I 50—50 fill., Pável Lázár, Horváthné Sz. Ilona,
Kelemen Ö. 40—40 fill., Ganovszky Etelka 20 fill., Gyurka
J. 12 fill. (Összesen 25 K. 32 f.).
Özv. Haberern Jonathánné úrnő 135. sz. gyűjtőívén: Özv.
Fuchs Rudolfné 10 korona, Ürményi Ilona 5 K., Steudemann
4 K., dr. Roller Gyuláné 10 K., Huttem B. L. 2 K., özv.
Haberern Jonathánné 5 K. (Összesen 36 K.)

zett az elmaradt jövedelmet gyűjtés útján pótolni.
Igyekezete nem is maradt sikertelen, mert a gyűjtés
a szeszgyár 50 kor., a Belvárosi Első Takarékpénztár 40 kor., a Józsefvárosi Takarékpénztár
40 koronányi adományán kivül — már eddig is
hatszáz koronát meghaladó összeggel gyarapította
a pénztárt. Az egyesület vagyona meghaladja a
Összesen: 103 K. 92 fii. Főösszeg: 2263 K. 35 15,000 koronát. Ez alkalommal ejtették meg a
fii Az Úr áldja meg a lelkes gyűjtőket s a kegyes fisztújítást is s az egylet védőjévé egyhangúlag
adakozókat. Adjon mindegyiknek ezer annyit!
báró Ambrózi Béla, tiszteletbeli elnöknek Holler-ung
Alfréd kir. táblai tanácselnök, elnöknőnek újra
Korniss Gézáné, első alelnöknőnek Kramár Fanni,
második alelnöknőnek Karner Anna, pénztárnokKülönféle,
nőnek Jaensch Anna, ellenőrnek id. Karner Lajos,
Félszázad az Úr szőlejében. A múlt hónapban főtitkárnak Kramár Béla főesperes, kir. tanácsos,
volt 50 éve, hogy Kemény János, kiskőrösi ev. lel segédtitkárnak Lehoczky Mihály törvényszéki al
kész, a pestmegyei ev. papság nesztora, a lelkészi jegyző választattak meg.
Új templom Mogyoródon. Lélekemelő ünnepély
pályára lépett. Ebből az alkalomból megható mó
folyt
le f. hó 11-ikén a pestmegyei mogyoródi ev.
don ünnepelték hívei, lelkésztársai, barátai és nagy
számú tisztelői. A kiskőrösi hölgyek küldöttségileg egyházközségben. Az ünnepély tíz óra után vette
keresték föl lakásán az ősz lelkipásztort, a hol kezdetét. Szeberényi Lajos alesperes, püspöki meg
Tepliczky Ágnes k. a. gyönyörű virágbokrétát, bízott, szép szavak kíséretében nyitotta meg a díszes
Beváló Pálné úrnő pedig két értékes gyertyatartót templomot a nagy számban összesereglett közönség
nyújtott át az ünnepeltnek. A jó lelkész meghatott előtt. A templomi beszédet Holéczy csomádi lelkész
ságában szóhoz sem juthatott, veje : Szeberényi Lajos tartotta, úrvacsorát Kovácsi Kálmán palotai lelkész
alesperes köszönte meg helyette a küldöttség szives osztott. Igen emelte az ünnepélyt Kovácsi Kálmán
figyelmét. A templomban Török József, főesperes) lelkész liturgiája, melyben a palotai növendékekből
mint a püspök úr helyettesítője, méltatta az ősz összeállított kántus, Halász tanító vezetése mellett
lelkész érdemeit, az egyházközség nevében pedig két hangon meghatóan énekelt. Nagy számban vet
Revaló Pál egyházfelügyelő áldotta az isteni gond tek részt az ünnepélyen a rákospalotai hívek, a
viselést, hogy oly hű vezetővel áldotta meg Kis- kik szép adománynyal segítették meg a mogyoródi
Kó'röst. A tanítók dalos körének üdvözlő éneke közben egyházat s Kovácsi lelkész buzgólkodása folytán
lépett az agg lelkész Isten oltárához, a hol mélyen a palotai nők díszes csillárral és gyertyatartókkal
megindulva adta gyülekezetére az ároni áldást. A lepték meg hitsorsosaikat. Az ünnepélyt kedélyes
szívreható, szép ünnepélyt víg lakoma fejezte be. lakoma fejezte be.
Épülő templom. Az abbáziai kerülethez tartozó
Az ünnepély napján 200-nál több üdvözlő levél és
Vasanskában
f. hó 20-án tartották meg az evang.
távirat érkezett a jubilánshoz. Engedje meg, hogy
mi is — habár egy kissé elkésve, de a szív meleg templom alapkő letételének szép ünnepélyét. Az
ségéből és őszinteségéből semmit sem veszítve — ünnepély fényét nagyban emelte a luxemburgi nagyüdvözölhessük. Az Úr áldása legyen rajta és ara herczeg, ki feleségével együtt jelent meg; ott vol
nyozza meg földi életének még hátralevő napjait. tak továbbá: a kerületi kapitányság, a hivatali
Új prot. polgári leányiskola. A dunáninneni elöljárók, a déli vasút- és a hálókocsi-társaság
ág. hitv. ev. egyházkerület az idén a rendes időnél képviselői is.
Közgyűlés Erzsébetfalván. Az erzsébetfalvi ág.
korábban tartja évi közgyűlését Pozsonyban. Ennek
oka az, hogy a kerület szeptemberben megnyitja ev. fiókegyház f. hó 25-én Molnár Viktor, minisz
teri tanácsos, egyh. felügyelő elnökletével tartotta
polgári leányiskoláját Modorban s intézkedni kell meg évi közgyűlését. Az elnök megnyitó beszédé
igazgató- és tanitóválasztásról. A leányiskola már ben és évi jelentésében hű képét nyújtotta az elmúlt
készen van s most javában dolgoznak a belső év eseményeinek. A templomalapra ez ideig 2700
korona gyűlt egybe. Nem nagy összeg, de ha tekin
berendezésén.
tetbe veszszük a mostoha viszonyokat és az orszá
A temesvári evang. nőegyesület e hó közepén gos gazdasági válságot: az eredményt nem lehet
tartotta meg közgyűlését. A lefolyt évben a választ kicsinylenünk. Elhatározták, hogy a gyűjtést —
mány nem rendezett semmi mulatságot, de igyeke míg az engedély tart — erélyesen folytatják. A
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helyi szabályrendeleten megejtették a szükséges
módosításokat. Tárgyalták az évi költségvetést s
több egyházi belügyet vitattak meg. Az elnök záró
szavai után a közgyűlés lelkes hangulatban azzal
a tudattal oszlott szét, hogy az egyházközség kis
ded hajóját szilárd kéz, okos fő és nemes szív
kormányozza.
Jók-e iskoláink? A veszprémi ág. h. ev. egy
házmegye népiskolai bizottsága f. hó 9-én d. u. 3
órakor tartotta meg ez évi gyűlését Pápán, Kiss
Lajos nagyalásonyi lelkész és Matus György elnök
lete alatt. Az egyházmegye népiskolai bizottsága
első sorban is meghallgatta az egyes körlelkészek
és iskolavizsgálók jelentését a tanév folyamán tel
jesített iskola-látogatások alkalmával szerzett tapasz
talataikról. A jelentések általában igen kedvezők.
A veszprémi ev. egyházmegyében az oktatás ügye
rendezett; az általános eredmény teljesen meg
nyugtató.
Az érdem elismerése. A király Ő Felsége —
a mint értesülünk — Benka Gyula szarvasi ág. hitv.
ev. főgimnáziumi igazgatónak, a taniigy terén szer
zett kiváló érdemeiért a Ferencz József-rend lovag
keresztjét adományozta. Szívből üdvözöljük a ki
tüntetett férfiút, a ki egyházunknak mindenha hű
fia volt. Isten tartsa meg !
Nagylelkű adomány. Varga József szikszói ev.
ref. lelkész, a sárospataki főiskola Vay-Mocsáryféle alapítványának gyarapítására kétszáz koronát
adományozott.
E gyháztanácsi ülés. A soproni ev. konvent f.
hó 11-ikén tartott ülésén az elnökség a múlt évi
októberi ülés óta tett alapítványokról és befolyt
segélyösszegekről számolt be. Néhai Zóbel Vilmos
44,595 koronát tevő vagyonát oly kikötéssel hagyta
az egyházközségnek, hogy abból vagy gyermekkórházat vagy menházat alapítsanak; özv. Triebaumemé két családi alapítványát 3000 koronával
szaporította. Azonkívül még számos kisebb-nagyobb
segélyezésről emlékezett meg az elnöki jelentés.
Az 1902. évi költségelőirányzatot a konvent el
fogadta s 16 százalékos hitközségi pótléknak kive
tését és beszedését rendelte el.
Mivel az egyházközség felügyelője, dr. Démy
Lajos az egyházközségi pénzügyi bizottság elnöki
tisztéről lemondott, helyébe Moesz Jánost, az Osz
trák-Magyar Bank soproni fiókjának igazgatóját
választotta meg erre a nagy felelősséggel járó
tisztségre.
Gimnáziumi felügyelő. A szarvasi főgimnázium
felügyelőjévé a lemondott Mikolai Mihály helyébe,
a második szavazásnál Haviár Dani békési egy
házmegyei felügyelőt 44 szavazatta], báró Solymossy
Lajos 20 szavazatával szemben megválasztották.
A beiktatás f. hó 10-én történt, a mikor az új fel
ügyelő ezer koronás ösztöndíj-alapítványt tett a
szarvasi főgimnázium javára.
Vallásos estély. Az eperjesi ág. hitv. ev. theologia belmissziói egyesülete f. hó 21-én szépen
látogatott vallásos estélyt tartott. Az ág. hitv. ev.
leányiskola énekkara Várkoly Szeréna úrhölgy
vezetése alatt szabatos előadásával, dr. Horváth
Ödön jogakadémiai dékán pedig a vallásszabadság

ról tartott remek értekezésével aratott tetszést és
tapsot. Néhány szép szavalat emelte az est sikerét.
Két szobor. A napokban Budapest két szobor
ral lett gazdagabb. Az Andrássy-úton, az ú. n.
Körönd baloldali kis parkjában felállították Bethlen
szobrát, vele szemben, a jobboldalon Zrínyj Miklós
szobra kapott helyet. Mindkettő a király Ó Felsége
költségén készült. Különös a dologban, hogy e két
nagy férfiú szobrának felállítása minden hivatalos
ünnepélyesség nélkül történt.
St.-Pierre pusztulása. Borzasztó szerencsétlen
ség történt f. hó 8-án, áldozó-csütörtök napján.
Néhány óra alatt elpusztult St.-Pierre amerikai
város s 30,000 ember lelte a romokban halálát.
St.-Pierre a francziák birtokában levő Martinique
szigetén épült. A várostól néhány kilométer távol
ságra van a Pelée nevű tűzokádó hegy. Ez a mon
dott napon reggel 8 órakor roppant erővel kitört
s pár perez alatt az egész várost óriás lángtengerré
változtatta. Tűzeső, izzó lávatömegek, sűrű hamu
eső, diónagyságú kövek nemcsak a várost, de az
egész környékét is teljesen elpusztították. Azóta nem
szűnt meg a tűzokádó hegy forrongása, sőt a szom
széd vulkánok is megkezdték tevékenységüket.
Egész Közép-Amerikát rendkívül nagy veszedelem
fenyegeti. Sorsunk Isten kezében van, ne feledkez
zünk meg ró la!
A szerkesztő üzenetei.
Egy-egy kisebb lélekzetü, vallásos
költeményt szívesen vennénk. P . Gy. Bpest. A négy pej
paripa kitünően száguldott. Üdvözlet. K . E. K ism arton .
Apostolkodjék továbbra is lapunk érdekében. T ö b b ek n ek .
Lapunk ára oly csekély, hogy még a szegény zsellérnép
is járathatja. Egy kis ügyszeretettel sokat lendíthetnének a
terjesztés terén.
T.

L.

B u d a p e st.

Az erzsébetfalvi fiókegyház országos gyűj
té st in d íto tt meg tem plom és papilak építése
czéljából. L apunk t. olvasói közül b árkinek
szivesen küldünk gyűjtőívet, a ki ez irá n t hoz
zánk fordul Isten n ek tetsző dolgot mível, a
ki Isten h ázán ak felépítéséhez hozzájárul.
A budapesti gabonapiacz jegyzései
május 29-én.
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