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Fabiny Teofíl meghalt.
A Gondviselés ismét meglátogatott bennünket. Az élet és halál ura kiszólította
közülünk március hó 4-én Fabiny Teofilt, volt bányakerületi felügyelőt s a Lutherlársaság yédőjét.
.
Sírja körül igaz őszinte gyászszal állunk, -— de e gyász még sem a kétségbeesés lesújtó fájdalma, E gyászba megnyugtató érzések vegyülnek, mert a ki pihenni
tért, nem félben hagyott munkamezőről, sokat Ígérő megtört reményképen távozott,
hanem mint feladatát tökéletesen megoldott munkás, a ki megadott mindent, a mivel
tartozott egyháznak, hazának, családnak, emberiségnek. A ki nyugodt öntudattal
hajtja álomra fejét; nem izgatja semmi elégedetlenség, mert minden dolgát egész
leikével, becsületes bittel végezte. És csak azon a munkán van áldás, a mit nem a
kenyérgond sanyarú kőnytelenségéből vagy emberek áltatásáért, hanem a mit hivatás
érzettel, gyönyörűségből, magunk belső boldogságára végzünk.
Fabiny Teofil hű munkás volt, jó ember volt. Ez föléje talán a legméltóbb
sírirat. Nagy szó olyan országban, a hol szinte törvény a kötelességnek mások vállaira
hárítása és a minél kevesebb fáradsággal, mások verítékével való pénz- és tisztesség
szerzés. Fabiny bármilyen állásban volt, mindig ezen állás kötelességeit tartotta
szeme előtt s mindig lelkiismerete tanácsán járt, a kinek szava a közvélemény
szavánál is fontosabb volt előtte. Végig járta a bírói pálya összes fokozatait s bele
hatolt a jogtudomány mélységeibe s tisztét nem törvény-paragrafusok alkalmazásának
tekintette. Az életben az emberi lélek törvényeit vizsgálta s igazságszolgáltatásában
nem pusztán az ügydarab elintézésére törekedett, hanem saját lelkének megnyugtatására. Ugyanez jellemezte törvényhozói pályáját. Mint miniszter, a ki három álló
esztendeig viselte igazságszolgáltatásunk gondját, őre volt a szigorú kötelességtudás
nak. A mily munkássá, kötelességérző emberré nevelte saját magát, — ezt a tulajdon
ságot kereste s meg tudta becsülni tisztviselőiben is. Szemében az adott az embernek
értéket, milyen lélekkel viseli a munka terhét, talál-e gyönyörűséget benne vagy
csak silány lelkű robotosa hivatalának. A m u n k a sze re tet a z egyéni érték fok
m érője. Halijátok-e ezt ti álmunkások, a kik a veríték gyöngyét szégyenbélyegnek
érzitek s ha sorsotok jobbra fordul, hanyatt-homlok rohantok el a műhelyből, szana
szét dobálva megúnt s utált szerszámaitokat? Ti szerencse kegyeltjei, a kik mások
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izzadásán híztok gazdagokká s egész emberöltők lelkét mérgezitek meg azzal a taní
tással, hogy az élvezet ad csak az életnek értéket. Jertek szegény avar lelkek e
csendes halott koporsójához, tanuljátok meg tőle, hogy becsületesen végzett munka
nélkül senki fia sem ízlelheti a földi boldogság mézét.
Fabiny Teofil nem csak hasznos, hanem boldog életet is élt. A tiszta öntudaton
kívül Isten megáldotta őt az emberek becsülésével, meleg családi tűzhelylyel, hosszú,
szelíd, enyhe életalkonyattal. 86 éves korában szenderült el s e bibliai kor nagy
betegségek, emésztő lelki tusák nélkül zajlott le. Elméjének világossága, lelkének
érdeklődése, fogékonysága minden szép iránt mindvégig megmaradt. Öröme telt
családjában. Halála akkor történt, a midőn ébredni kezdett a tavasz, ékesszóló jel
képéül annak, hogy az igaz keresztyén ember hittel néz sírja fenekére. Nem enyé
szet várja ott, — csupán átöltözik egy felségesebb életre.
Béke poraira! Áldás emlékére!
K. S.

J ézu s szen ved ése.
Édes Üdvözítőm,
Óh mily megrendítően
H at kínod reám.
Elborul az ég is
S ajkaidon mégis
Áldás kél csupán.
Áldod ellenségidet,
K ik keresztre feszítettek,
Könyörögsz érettek.
A mi vétkeinkért,
Álnok tetteinkért
Szenvedsz kínhalált.
Világ gonoszsága
Vert a keresztfára,
Ki mennyből leszállt.
Szíved mégis megbocsát,
Sőt halálod üdvösségünk,
Megváltás minékünk.
M it adjak, áldozzak,
Zálogul m it hozzak
Szent irgalmadért?
Életem adhatnám,
Patakként onthatnám
Szívemből a vért,
Mindent, a min fü g g szívem,
Lábaidhoz lerakhatnék,
Adósod maradnék.
Minden indulatját
Szívemnek fogadd hát
S teljes lelkemet.
Csak te benned éljek,
Higyjek és reméljek
Örök életet.
Óh megváltó Jézusom,
Akkor, ha eljő halálom,
Üdvöm feltalálom.

Torkos László.

A

keresztyén iskolák felállításáról
és fentartásáról.

— Németország összes városainak polgármestereihez és
tanácsaihoz. 1523. —
(Mutató D. Luther Márton müveinek IV. kötetéből, mely a
napokban kikerül a sajtó alól.)

Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól
és az Úr Jézus Krisztustól! Gondos, bölcs, kedves
uraim, bárha én már három esztendő óta kiátko
zott és száműzött vagyok, s voltaképen hallgatnom
kellene, hogyha az emberi parancsot többre becsül
ném, mint az isten ét; és bárha a német tartomá
nyokban is igen sokan, nagy és kis emberek taní
tásomat és írásomat egyazon okból még mindig üldö
zik és azok miatt sok vért ontanak, mégis : minthogy
megnyitotta Isten a szájamat és parancsolt velem,
hogy beszéljek hozzá, hatalmával mellém állott és
ügyemet minden én tanácsom és hozzájárulásom
nélkül annál inkább fellendítette és elterjesztette,
minél inkább dühöngtek ellenem és olyanformán
teszi magát, mintha nevetné és megcsúfolná dühön
gésüket, miként II. Zsolt, mondja, miből magából
észreveheti, aki meg nem keményedéit, hogy ez
ügynek Isten saját ügyének kell lennie, mert hiszen
az isteni igének és munkának természete jelent
kezik itt, amely mindenha akkor kapott erőre,
amikor azt a legnagyobb mértékben üldözték és
nyomták :
Azért (miként Ezsaiás mondja) beszélni akarok
és nem hallgatni, mivel élek, mígnem előtör a
Krisztus igazsága, mint egy világosság és kigyúl
az ő üdvözítő kegyelme, miként szövétnek. Kérlek
is hát mindnyájatokat titeket, kedves uraim és
barátaim, fogadjátok szívesen és véssétek elmétekbe
ezt az én írásomat és intésemet. Mert legyek bár
magamban véve olyan, amilyen vagyok, Isten
előtt mégis igaz lélekkel dicsekedhetem, hogy egy
dologban nem azt keresem, ami az enyém s amit
hallgatással sokkal inkább elérnék, hanem szívem
szerint való komoly szándékom vagyon veletek és
egész Németországgal, ahova állított engem az Isten,
higyje vagy ne higyje ezt, aki csak akarja. És
szabadon, bizodalmasan Ígérem s jelentem kedvességteknek, hogy ha ti ebben a dologban én
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rám hallgattok, kétségkívül nem én reám, hanem
Krisztusra hallgattok, és aki nem hallgat én reám,
nem engem, hanem Krisztust veti meg (Luk. 20.16.),
mert én nagyon jól tudom és bizonyos vagyok
abban, amit és akinek beszélek avagy tanítok és
ezt kiki maga tisztára megtapasztalja, hogyha az
én tanításomat helyesen fogja fel.
Először is tapasztaljuk ma Németországban,
hogy az iskolák mindenütt pusztulásnak indultak.
A főiskolák elcsenevésznek, a kolostorok hanyatlanak és „ez a fű szárad, ez a virág lehull, “
amint Ézsaiás 47.8. mondja, „mert az Isten lelke
igéje által reá fúj“ és melege süt rá az evangéliom által. Hiszen immár az Isten igéje révén
ismeretes dologgá lön, hogy ez az állapot keresztyén
ellenes és csak a has érdekét szolgálja. Igen,
minthogy a nyers tömeg látja, hogy fiait, leányait,
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gyermekeinkre nézve veszedelmes; ámde édes
atyámfiai, van egy más életmód is, amely kedves
az Istennek és üdvösséges a mi gyermekeinknek;
mert mi örömest akarunk gondoskodni a mi gyer
mekeinknek nem csupán hasáról, hanem leikéről
is. Ezt persze csakis igaz keresztyén hű szülék
mondják erről a dologról.
Hogy pedig az Ördög így lát dolgához és
ilyesmit olt az érzéki szívekbe, hogy a gyermeke
ket és ifjúságot ennyire elhanyagolják, ezen nincs
mit csodálkozni, és ki venné tőle rossz néven ezt ?
Ő e világ fejedelme és istene, hogy találná hát
gyönyörűségét abban, hogy az ő fő fészkei: a
kolostorok és papi bandák elpusztulnának az
evangéliom által, hiszen jobbára azokban rontja
meg az ifjúságot, erre fektet igen nagy, sőt
mondhatni minden súlyt. Hogy volna ez lehetséges ?

Kossuth Lajos szülőháza Monokon (Zemplén megye).

barátait nem lökheti be többé a kolostorokba és
alapítványi iskolákba, nem utasíthatja ki házából
és birtokából és nem helyezheti el idegen birto
kon, hát most már senki sem hagyja gyermekeit
tanulni. Igen, — mondják — miért taníttassuk,
ha nincs szükség papokra, barátokra és apácákra.
Tanulják inkább azt, amiből megélnek.
Ámde, hogy mely jámborok és okosok ezek
az emberek, azt eléggé mutatja ez az ő saját
vallomásuk. Mert ha a kolostorokban és alapít
ványi helyeken, avagy az egyházi rendben gyer
mekeik számára nemcsak az ideigvaló táplálékot
keresték volna, és komoly törekvésük lett volna
gyermekeik üdvösségéről és boldogságáról gon
doskodni, nem tennék össze tétlenül kezüket és
nem mondanák: hogyha az egyházi rend semmit
sem ér, felhagyunk a tanítással is és azzal mit
sem törődünk; hanem ezt mondanák: igaz, hogy
az evangéliom tanítása szerint ez a rend a mi

Hogyan egyezhetnék ő bele abba, avagy hogyan
kezdeményezhetné, hogy az ifjakat komolyan nevel
jük ? No bizony bolond volna az, aki a maga
országában olyasmit engedne és segítene létesülni,
ami miatt neki tüstént el kellene pusztulnia, ami
pedig megtörténnék, hogyha azt a kedves falatocskát, az aranyos ifjúságot elvesztené, és tűrnie
kellene, hogy a maga kosztján és vagyonán
tartsa el őket Isten tiszteletére.
Azért igen bölcsen járt el abban az időben,
amikor a keresztyének gyermekeiket keresztyén
módra nevelték és taníttatták. Az ifjú sereg mármár kisiklott kezéből és országát bontogatni
kezdte. Ekkor hozzálátott a dolgához és kivetette
hálóját; e fajta kolostorokat, iskolákat és rende
ket állított fel, úgy hogy szinte lehetetlen vala,
hogy kezeiből csak egy gyermek is szabaduljon
különös isteni csoda nélkül. Minthogy azonban
immár látja, hogy az Istennek igéje az ő hálóit
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felfedte, a másik módhoz folyamodik és azt akarja,
hogy immár semmit se tanuljanak. Helyesen és
bölcsen cselekszik újra országa megtartása érde
kében, csakhogy az ifjú sereget kezében tartsa.
Hiszen, ha e célját eléri, úgy keze alatt növek
szik és övé marad az s ki vesz el tőle bármit?
Megtartja akkor e világot békességgel, mert ha
valaki végkép érzékeny kárt akar okozni, ezt
csakis az ifjúság által cselekedheti, amely Isten
ismeretében nő fel és igéjét terjeszti és másokat
oktat.
Senki, de senki nem hinné, hogy mely gyalá
zatos ördögi eljárás e z : és egész csendben foly a
dolog, hogy senki észre ne vegye és végrehajtja
romboló munkáját, mielőtt észrevehetnők, véde
kezhetnénk és segíthetnénk a bajon. A töröktől,
a háborútól és árvíztől félünk; mert tudjuk, mi
hasznunk és kárunk van abból, ámde itt az
Ördögnek szándékát nem látja senki, nem is fél
tőle senki, ő csendesen lép be. Bizony helyén
való dolog volna, hogy ha a török ellen való
háborúra egy forintot adunk, mikor már szinte
rajtunk ütött, e célra száz forintot adnánk, ha
csupán egyetlen gyermeket is tudnánk azzal fel■nevelni igaz keresztyén emberré; mert egy igaz
keresztyén ember különb és több hasznot hajt,
mint amennyi kárt az összes emberek a földön
okozhatnak.
Annak okáért kérlek titeket mindnyájatokat ked
ves uraim és barátaim, az Istenért és a szegény
ifjúságért, ne tartsátok ezt a dolgot csekélységnek,
amint sokan teszik, nem tudván, hogy mit akar a
világ fejedelme. Mert komoly és nagy dolog ez.
Krisztusnak és a világnak ügye fordul meg azon,
hogyha mi az ifjúságon segítünk és lendítünk s
ezzel voltaképen rajtunk is és mindeneken segítve
és lendítve lesz. És gondoljátok meg, hogy az
Ördögnek ezt a csendes, titkos, álnok támadásait
teljes keresztyéni komolysággal kell visszavernünk.
Édes uraim, mennyit kell költenünk évenként
puskákra, utakra, hidakra, gátakra és sok más
hasonló dolgokra, hogy biztosítsuk a városok
békességét és lakóházait: hát mért ne költhetnénk
ugyanannyit a szegény elhagyatott ifjúságra is,
hogy egy vagy két ügyes embert adhassunk
melléjük, mint iskolamestert?
Minden egyes polgár maga is megtehetné ezt,
hiszen eleddig annyi pénzt és vagyont kellett
elpocsékolnia búcsúkra, misére, vigiliára,1) alapít
ványokra, végrendeletekre, évfordulókra,-’) koldus
barátokra, szerződésekre, búcsújárásra s a jó ég
tudja, mi mindenféle csőcseléknépre és immár
ezentúl Isten kegyelméből megszabadultunk e
rablástól, adózástól. Vajha egyrészt ezentúl hálá
ból Isten dicsőségére az iskolákra adnának, hogy
neveljék a szegény gyermekeket, akik oly közel
esnek a szívükhöz, holott tízszer annyit kell adniok
az említett rablóknak és még többet kellene foly
ton adniok, hogyha az evangéliom eme világa fel
nem kelt volna, és őket attól meg nem váltotta
') Éjjeli istentisztelet, különösen a nagy ünnepek
előestéjén.
2) Egyházi alapítvány oly célból, hogy valamely
elhunytért halála napján nagy vagy csendes misét tartsanak.
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volna. És belátnák, hogy ott, ahol ettől áznakfáznak, húzódoznak és szabódnak, bizonynyal ott
van • az Ördög, a ki nem nagyon húzódozott,
mikor a kolostorokra és misékre adakoztak, sőt
csapatostól hajtották oda a népet. Mert érzi ő,
hogy ez a dolog nem az ő dolga. Ez legyen
tehát az első ok minden én kedves barátaim és
uraim, ami titeket arra indítson, hogy ebben a
dologban az Ördögnek ellentáljunk, mint a mi
legártalmasabb titkos ellenségünknek.
A másik, „hogy, — mint szent Pál apostol
mondja .II. Kor. 6.1.: „Mi az Istennek kegyelmét
nem hiába vettük legyen, és az alkalmatos időt
el ne szalasszuk.“ Mert a mindenható Isten való
ban kegyelmesen látogatott meg minket németeket
most, és egy igazi arany esztendőt hozott ránk.
Hiszen itt vannak körünkben azok az igen derék
tudós fiatal társak és férfiak, akik nyelvismeretek
kel és mindenféle tudománynyal felékesítve nagy
hasznot hajthatnának nekünk, ha hozzájuk fordu
lunk az ifjúság oktatása ügyében. Nem látjuk,
hogy egy gyermeket három év alatt meg lehet ma
oktatni, hogy tizenöt avagy tizennyolc éves korá
ban többet tud, mint amit eleddig az összes
főiskolák és kolostorok tudtak? Hiszen mit tanul
tak eddig a főiskolákban és kolostorokban? Teli
voltak azok szamarakkal, fajankókkal, bakokkal.
Hisz negyven évig tanult egyik másik és mégse
tudott se latinul, se németül. Arról a gyalázatos
és förtelmes életről nem is szólok, amibe a nemes
ifjúság szánalomra méltó módon sülyedt.
Igaz, ha választanom kellene a közt, hogy a
főiskolák és kolostorok abban az állapotban marad
janak, mint eddigelé voltak, hogy az ifjúságot
más módon ne taníthassák és az más módon ne
éljen, akkor inkább jobb szeretném, hogyha egy
gyermek sem tanulna és néma maradna. Mert
komoly óhajom, kívánságom és kérésem, hogy
azok a szamár istállók és ördögi iskolák vagy a
pokolba sülyedjenek le, vagy keresztyén iskolákká
alakuljanak át. Ámde mi az Istennek immár oly
gazdag kegyelmében részesültünk s ő annyi derék
férfit ajándékozott minekünk, a kik az ifjúságot
kiváló tanításban és nevelésben részesítik, hogy
bizonnyal itt az ideje, hogy mi az Istennek ezt a
kegyelmét szélnek ne eresszük és ne engedjük,
hogy ő hiába kopogtasson nálunk. Ott áll az ajtó
előtt, boldogok vagyunk mi, hogyha azt előtte
feltárjuk; köszönt minket, boldog, aki viszonozza.
Ha rajtunk múlik, hogy ő tova siet, ki hozza őt
újra vissza?
Emlékezzünk meg régi nyomorúságainkról és
arról a sötétségről, amelyben voltunk. Én azt
tartom, hogy Németország az Isten igéjéből még
sohasem hallott annyit, mint most, legalább a
történetben ennek nyomát nem találom. Ha már
most hála és dicsőségadás nélkül tova sietni
engedjük, félő, hogy még borzasztóbb sötétség és
nyomor hárul ránk. Kedves németjeim, vegyetek,
hiszen a vásár beállott; gyűjtsetek, hiszen kide
rült és jó idő van; ragadjátok meg Isten kegyel
mét és igéjét, mert itt van. Mert azt tudnotok
kell, hogy az Istennek igéje és kegyelme' olyan,
mint a futó pásztás eső, nem tér oda vissza, ahol
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már egyszer volt. Volt már a zsidóknál, de eltűnt,
hiába sírják azt vissza. Pál meghozta Görög
országba, onnan is elvonúlt; most övék a török.
Rónia és a latin föld is örült neki; vége vége . . .
Övék most a pápa. Ti németek se gondoljátok,
hogy az örökre a tietek lészen, mert elűzi azt a
hálátlanság és a megvetés. Annak okáért kapjon
rajta, aki csak tu d ; lomha népre gonosz
esztendő jár.
A harmadik bizony a legfontosabb, nevezete
sen : Istennek ama parancsa, melyet Mózes által
annyiszor emleget és sürget, hogy a szülők tanít
sák gyermekeiket s amit a LXXVIII-ik Zsoltár
4-ik verse is mond: „Erősen meghagyta a mi
atyáinknak, hogy adják tudtokra gyermekeiknek
és tanítsák rá gyermekeiknek gyermekeit." És
azt köti lelkünkre Istennek 4-ik parancsolata is,
midőn a szülők iránt való engedelmességet oly
szigorúan parancsolja meg a gyermekeknek, hogy

használ, ha különben mindenünk megvolna és azt
cselekednék és olyanok volnánk, akár csak a
merő szentek, ha abba hagyjuk, ami életünknek
legfőbb célja, tudniillik az ifjúság gondozását.
Én is azt tartom, hogy a külső bűnök között
Isten színe előtt egy sem terheli annyira a vilá
got, és egy sem szolgál rá borzasztóbb büntetésre,
mint az, a melyet mi gyermekeinkkel szemben
követünk el, amidőn őket nem neveljük.
Fordította: Dr. Masznyik Endre.

Virág a kereszt tövén.
(Folytatás.)

III.
Három évig jártuk a messze földet!...
Megfordultunk mi mindenütt! Télen a nagy
városokban, nyáron a fürdőhelyeken ... Megint a

A tállyai evang. templom, ahol Kossuthot keresztelték.

az engedetlen gyermek a törvényszék által is
megöletendő. És mi másért élünk mi öregek,
mint hogy az ifjúságra felügyeljünk, azt tanítsuk
és neveljük. Lehetetlen, hogy az ostoba nép
magát tanítsa és fegyelmezze, reánk bízta őket
az Isten, akik vének vagyunk, és tudjuk, mi jó
nekik, és bizony komoly számadásra von minket
érettük. Azért parancsolja meg Mózes is V. Móz.
32.7. mondván: „Kérdezd meg atyádat, ő meg
fogja mondani néked, a vének majd megmutat
ják néked."
Bárha szégyen és gyalázat, odáig jutottunk,
hogy minket előbb bizgatni és nógatni kell, hogy
gyermekeinket és az ifjúságot neveljük és az ő
javukra gondoljunk, holott erre magának a termé
szetnek kellene minket indítania; és a pogányok
példája is sokképen utal rá. Nincs oktalan állat,
amely gondját ne viselné fiainak és ne tanítaná
arra, a mi azoknak szükséges, kivévén a strucot,
a melyről Isten azt mondja Jób. 39.17.: „hogy
fiai iránt oly kegyetlen, mintha azok nem is az
Övéi volnának és tojásait a földre rakja." S mit

régi jókedvű ember lett a fiatal tekintetes úr.
Mulatságból mulatságba, társaságból társaságba...
Sokszor hétszám is alig győztem haza várni. ..
Tudja Isten, még se tetszett! ... Mintha a lel
kén rágódnék valami! ...
„Üres az é le t!... Bolondság az eg ész!..."
mondogatta.
Mikor zuzmarás lett a vidék s leszállt az a
szürke őszi köd, akkor nagyon magába merült.
Szavát is alig lehetett venni. A lelke aligha ott
nem járt a havas fenyéren .. .
Egyszer nagyon megülepedtünk az egyik város
ban. Nem is a város tetszett meg neki, hanem csak
egy utcája, nem is az egész utca, csak egy háza,
annak is egy szobája... Sokszor becsöngettem
oda, levelet, virágot vittem ...
„Na, Leibhuszárom, pakkolj ! — mondta egy
szer, — holnapután hazamegyünk!..."
Én bizony örültem neki! Elég volt már az ide
gen világból 1...
A tekintetes úr feketébe öltözött, szép szál em
ber volt a testhezálló hosszú kabátjában, azután
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elment. Mikor megjött, köny csillogott a szemében, Isten áldása nélkül a gyermek csak gyermek, de
úgy mondta: „Na, édes Péterem, nem vagyunk nem az Isten gyermeke ...
már egyedül, asszonyt veszünk a házhoz ..
Tekintetes úr, és a hangja szinte könyörgővé
Másnap elutaztunk. Az is jött velünk. Nem vált, gondoljon az áldott lelkű szüleire !... Gon
tudom, ki fia-lánya lehetett!... Senki se kisérte, doljon a boldogságára, gondoljon mindenre, a mit
senki se siratta. .. Egy kis táskájában volt az félt, a mi előtte szent és a mi d rá g a !..."
egész holmija. Az is könnyű volt.. . Hanem hogy
Az csak a fejét csóválta. „A meggyőződésem
szép volt az istenadta, az bizonyos...
ellen nem tehetek! . . . “
Új élet kezdődött. Ez a régi rozzant ház megElváltak.
líjhodott. A szobákat berendezték, a kertet rendbe
Itt minálunk meg folyt az élet, mint azelőtt. A
hozták. Vendégek jöttek-mentek. Az igaz, hogy kopasz bokrok kizöldültek. A rózsafák virágoztak.
inkább csak urak ...
Az a szép asszony meg lusta lépésekkel ott járt
És ő volt a királyné. Mikor végigment a virágos közöttük ... A pillangók se maradtak e l...
úton, egyik virág se volt olyan szép, mint ő. És
És mi tudtuk, hogy az az asszony cudar aszegyik körül se szállt annyi pillangó, mint körü szony... De azért ő, a tekintetes úr, boldog volt,
lötte . ..
mert nagyon szerette azt az asszonyt és vak volt...
A mi jó urunk boldog volt. Szerette a fele Egyszer, csúnya história ez, a mihez most érkeztem,
ségét. Még a kívánságát is elleste, csakhogy bol elutazott a tekintetes úr. Egy hétig maradt e l . ..
doggá tegye. Pedig az az asszony cudar asszony Másnap ment az asszony is. Csak egy kis táskát
volt... És mi tudtuk, hogy az az asszony cudar hozott magával, de három nagy bőröndöt vitt e l.. .
asszony.
A kis leányt nem vitte e l. .. Azt én gügyöEgyszer errefelé kelepelt a gólya. Le is szál gettem. Nappal lovasdit játszottam, este meseszóval
lott. Kis leányt hozott. .. Akkor lett csak teljes a a térdemen ringattam . ..
boldogság! .. .
Aztán megjött az ú r . .. Azután azon is át
Néhány hónap múlva, emlékszem rá, kinn ültek estünk ... Rettenetes volt...
mindannyian a vén hárs alatt, s a kis herceg
kisasszonyt ott tologatták a pázsiton, váratlan ven
Egyszer suhanckoromban, mintha csak most
dég érkezett. Mikor a tekintetes úr bement a is látnám, benn a lápban farkasfészket találtunk.
házba, az öreg tisztelendő urat látta maga előtt. A nőstényt agyonlőttük, a kölykeit megfogtuk.
A temetés óta csak egyszer beszólt vele. El is Rejtekhelyről vigyáztuk, mikor jön a hím. Jött az,
volt fogódva, mikor a kezét megszorította. Valami mint a förgeteg. Mikor a kirabolt fészket látta,
kénytelenség feküdte meg a szobát. A szavak véres habot túrt a földbe. Fájdalmasan szükölt,
ólmos lassúsággal következtek egymásután. Hosz- rémesen üvöltött, mint a hű eb az ura sírjánál.
szas hallgatás után az öreg lelkész szólalt meg. Azután oldalt ugrott s a hátsó lábával szórta-szórta
„El kellett jönnöm. A hivatásom hozza magá a homokos földet, mintha el akarta volna temetni
val. Meg a családja iránt is tartozom azzal. Volt még a fészke helyét is ... Lába közé húzta a
idő, hogy fiamnak szólítottam a tekintetes u ra t. .. “ lompos farkát, azután tovább törtetett vérben forgó
Mikor az közbeszólt, s valami olyasmit mon szemekkel... Sohse láttuk többet...
dott, hogy tekintse most is fiának, szomorú mosolySzegény jó urunk is így találta a családi fész
lyal felelt: „azt hiszem, az most már nehezen két. Feldúlták. .. megrabolták !.. . Ő meg csak
menne ! . . . “
temetett, tem etett. .. El akarta temetni a boldog
„Elmondom, miért jöttem .. . Hallottam, hogy a sága helyét i s ...
tekintetes úr házánál egy úrinő tartózkodik. .. “
Rettenetes volt a küzködése ! .. . Minden nap
„A feleségem", szólt közbe vérvörös arccal a egy évet öregedett! .. .
tekintetes úr.
Mi úgy is kegyelmesek voltunk a farkashoz.
A lelkész meghajtotta a fejét: „ezt nem tud Egyszerre fosztottuk meg a nősténytől, meg a kölytam ! .. . Azt is hallottam, hogy kicsiny gyermekük keitől. . . 0 külön-külön veszített el mindent!
született. . . Tudtommal az még megkeresztelve
Egyszer a kis Piroska, pedig csak egy-két napig
nincsen . .. Ezért jöttem ! . . . “
zsémbelgett, erős lázt kapott.
A tekintetes úr olyan lett, mint a jégcsap.
„Fogjatok be, hamar orvosért!..." kiáltotta a
„Tisztelendő Uram, jól tudja, én nagyrabecsü- tekintetes úr.
löm a személyét; tisztelem, szeretem. De a meg
A városi orvos se tudott többet nála. Akkor meg
győződésemet meg nem tagadom. Azt, a mit val valami tudós tanárt hívtak. Az is csak a fejét csóválta.
„Hát a tudomány, a bölcseség?. . . “ kiáltott
lásnak neveznek, én nem ismerem. Becsületesen
élek, az állam és társadalom törvényeit tiszteletben kétségbeesve a tekintetes úr.
tartom, felebarátaimat szeretem. Ez az én val
Az orvos kétkedve rázta a fejé t: „Uram, itt
lásom ! ...
csak egy segíthet, maga az Iste n !..."
A feleségemmel egybekeltem az anyakönyv
0 meg maga elé meredt és úgy mormogta: „az
vezető előtt. Házasság az, az egyház áldása nélkül Isten! ... az Isten ..."
is. A gyermekemet bejelentettem a törvény köve
Éjjel én is ott virrasztottam. Egyszerre csak
teléséhez híven: az is csak gyermek az egyház beszédet hallottam. „Istenem, én nem tudom, léte
áldása nélkül i s . . . “
zel-e, avagy nem . .. Ha létezel és te megtehetsz
„Mind a kettő igaz, szólt az öreg lelkész. De mindent, bocsáss meg, hogy eddig nem hittem te
Isten áldása nélkül nincsen igazi házasság. . . benned! .. . Csak most könyörülj rajtam és én
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mindig imádlak . . . Gyógyítsd meg a Piroská
mat ! . . /
Benéztem az ajtó nyílásán. Ott térdelt az ágy
fejénél s fejét a kezébe temette ...
Öt nap múlva kivittük a fehér koporsót. Az
öreg tisztelendő úr megint imádkozott (előtte való
nap ott járt nála a tekintetes úr). A szél is fel
támadt, s az ákácról pergett a fehér virág. Mire
véget ért az imádság, a kis koporsó, meg körötte
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„Viharfelhő, mondottam lassan, s levettem a
kalapomat, talán jeget h o z ! ...“
„És azon tú l ? ...“
„Az é g .- .“
„És azon tú l? . . . “
„Az Isten.. /
Megrázkódott, felkiáltott... „Az Isten ! ... min
dig csak az Isten! . . . “
Tűzben égő szembogara ijedten szaladgált

Kossuth Lajos öreg korában.

minden fehér volt a fonnyadt virágtól. .. A szél meg
csak fújt, s tovább vitte a fonnyadt, fehér ákác virágot...
így temettük el Piroskát! ...
A házasságán nem volt az Isten áldása,. . . de
a gyermek, az az Isten gyermeke le tt. .. Bizony
az le tt! ... Egészen az övé le tt! ...
Öt azután sok ideig nem láttuk. Egyszer a
kertben dolgoztam, odajött. A réginek csak az
árnyéka volt. A hangja is reszketett.
„Péter, mi van ott fö lö ttü n k ? ../ Felmutatott
a gomolygó szürkésfehér nehéz felhőre ...

jobbra balra. Megragadta a vállamat, megrá
zott . . . „Ki az az Isten, mondd meg ! . . . Em
ber! taníts meg h inni!... Taníts meg h in n i! ../
IV.
Hogy azután hogy történt? . . . nem tudom
úgy elmondani, a mint kellene.
A ki mindennap nézi a vetést, nem veszi
észre mikor sárgul meg.
Mindennap vele voltam, hogy tudjam, hogyan
alakult át a lelke, meg a gondoíkodása . . .
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Eleinte még csak kiizködött magával. Ha meg
látta az imádságos könyvemet, elküldött vala
hová . . . Ne lássam, hogy ő olvassa . . . Pedig
tudom, lopva olvasta . . .
Azután átjárt az öreg tisztelendő úrhoz. Az is
meg-megjött. Hosszan, sokat beszélgettek.
Egyszer azt a csudát is megértük, hogy eljött
a templomba. Azután a csuda többször megismét
lődött. Végre mindig ott ült a szülei helyén.
Azonközben a szíve is elcsöndesedett. A sok
szenvedés olyan volt, mint a zivatar, megtisztította
a lelkét.
Jó pár évig nem szólt semmit. De később
sokszor mondta: „látod P éter! engem a sok szen
vedés tett boldoggá! ... Elvezetett az Istenhez ! . . . “
Volt egy bibliája, az volt a vigasztalása . . .
Azt olvasta nap-nap után . . . Meg is van . . .
Itt is van . . .
Péter fölkelt, legalább a könyét is letöröl
hette, ott kotorászott egy kissé a szekrényben,
azután elém tette a bibliát.
Közelebb húztam a lámpát, s az első tiszta
oldalon ezt olvastam.

SZ.

Hetek múlva elvégeztem a munkámat. Arra a
szomorú helyre is elmentem elbúcsúzni.
A sárga falevelek zörögve peregtek a vén
hársról, de az odaszórt virág gyökeret vert a
kövek között s a keresztre felkúszott az örök
zöld . . .

Rázga Pál családja.

A múlt esztendei márciusi számban közöltük
Rázga Pál pozsonyi evang. lelkész és nemzeti
vértanú arcképét. Az idén családjáról emlékezünk
meg. Szent kötelességünk összegyűjtögetni, tarlózni
minden adatot, ami nemzeti golgotánk vértanúira,
szabadságunk hőseire vonatkozik, míg nyomukat
be nem hordja a feledés szele sivatagfövénynyel.
Ma még nem nehéz dolog, él még néhány egykorú
társ, akinek lelkében az adatok, események meg
maradtak, élnek a dicsők gyermekei, akik a nagy
idők minden mozzanatára visszaemlékeznek. Pozsony
1848/49-iki vértanúiról szép és alapos könyvet
adott ki Kumlik Emil, a pozsonyi szab. kir. városi
közkönyvtár igazgatója. É könyvet a lelkiismeretes
. „Sokáig hittem, hogy nincs Isten! Végre meg kutató alaposságával és a hazafi szív melegével
tanultam, hogy van és hogy őt imádni kell! írta meg, úgy hogy könyve tanulságos és élvezetes
Elvesztettem atyámat, anyámat, megcsalódtam olvasmány egyszerre. Vajha minden város, vár
hitvesemben, eltemettem kis lányomat . . . A mi megye követné ezt a példát, hogy szabadságdrága volt előttem, azt elvette . . . De adott még harcunk mártírjai közül egynek élete s halála útja
drágábbat, a hitet, a vallást! . . . Lelki gyöt se maradna megiratlan!
Rázga Pál családjára vonatkozó adatainkat is
rődés helyett megnyugvást, bosszúállás helyett
megbocsátást, földi együttélés helyett örökéletet... legnagyobbrészt Kumlik Emil könyvéből vettük.
Áldom az Istent, hogy megostorozott és fiává Rázga Pál neje dán származású nő volt, Luja
Johanna Mária volt, aki 1854. október 25-én halt
tett engemet! . .
meg s a pozsonyi evang. temetőben nyugszik, férje
Letettem a könyvet s odafordultam Péterhez. sírja közelében. Egyszerű kőkereszt jelöli a helyet.
„Hát azután? . . .“
Az árvák gyámja Hackenberger Károly pozsonyi
Az meg a tüzet piszkálta szét, így szokták kereskedő volt. A vértanú után öt árva maradt,
azt lefekvéskor az öregek.
három fiú s két leány. Az idősebb leány, Paulina
„Még sokáig élt, kibékülve mindennel és min sohasem ment férjhez, előbb Henrik öcscsénél
denkivel . . . Egyszer csak beteg lett és mindig Bécsben lakott, 1903. óta a pozsonyi evang. gyüle
gyöngült. Egyik nap azt mondta: „na Leib-huszá- kezet Elaggottak házában él Matild testvérével
roin, nekem már komandáltak, be kell rukkolni! . . . együtt. Matild férjhez ment Conrád József szenici
Ne búsulj ! majd jössz te i s ! . . . Azután odafenn főszolgabíróhoz, aki 1891-ben halt meg. Házas
együtt leszünk a Piroskával! . . .
ságukból egy fiú származott, Conrád Gyula, aki
Egy óra múlva csöndesen elaludt . . . Én fog Nagyváradon állami anyakönyvvezető. Az özvegy
tam le a szemét . . .
eleinte fiánál húzódott meg, azonban 1903. aug.
Ott temettük el a kert jobb sarkában a nagy 1-én gyermekkorának emlékei s agg nénjének,
liársak alatt . . . És azóta várom, várom, hogy Paulinának ragaszkodása visszavitte őt Pozsonyba,
nekem mikor komandálnak . . .“
ahol szüleinek sírhalma domborul. Azóta együtt
lakik Paulinával, a pozsonyi menedékház egy szo
„A tűz elaludt . . . Nem világított már a zsa bájában. Egy dobozban őrzik ereklyéiket, amelyek
rátnok se . . .“
atyjukról, anyjukról, testvéreikről szálltak reájuk.
A három fiú közül kettő már nem él. Frigyes,
Másnap megkerestem a sírt. A tér négy sar
a
bécsi
Depositenbank tisztviselője volt s már
kán egy-egy százados hárs állott, a közepén
régebben
meghalt. Henrik Thalbot néven széles
fehér kavicsos sírhalom, hatalmas márványkeresztkörben ismert színész és legutoljára a bécsi Theater
tel. Rajt a név, meg az évszám. Alatta meg ezek
an dér Wien titkára volt. Arcképe szerint nagyon
a szavak:
hasonlított atyjához. A 90-es évek közepén szélütés
Sokat szenvedett és m egtért!
érte, elméje megzavarodott, keresetképtelen lett.
Az Isten legyen irgalmas lelkének!
Pozsonyba hozták, ahol az evang. kórházban ki
Az erdőről virágot, meg örökzöldet hoztam. szenvedett. A kecskekapui temetőben helyezték
Odaszórtam a kereszt alá.
nyugalomra 54 éves korában (1896. január 18-án
*
*
halt meg). A kenyérkeresőtől megfosztott család
*
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(özvegye és két árvája maradt) egy ízben a 48-as
honvédek segélyalapjából kapott segítséget. Rázga
Henrik 8 éves volt, amidőn atyja meghalt; egy
ideig az evang. árvaházban nevelték, majd a hely
beli reáliskolába járt, azután a bécsi műegyetemre
iratkozott be, 1859-ben önkéntesként besorozták a
hadseregbe, az 55- számú gyalogezredben hat évig
szolgált. Azután lett szinészszé.
A harmadik fiú, Gyula ma is életben van,
Dániában, Helsingörben él, ahol tekintélyes keres
kedőház feje (hajók élelmezésével foglalkozik) és
konzul. Mekkora tiszteletben részesül ő és a Rázga
név Dániában, fényesen bizonyltja a dán keres
kedelmi lap (Dansk-Handelt-Didende) egyik számá
ban megjelent közlemény, mely Rázga Gyula 70-ik
születése napjáról szól. Jól esik olvadni e meleg
sorokat főkép annyi gyalázás után, mely a külföldi
sajtóban az utóbbi időkben nemzetünket érte.
Rázga konzul 1838-ban Prágában született s 11
éves múlt, amikor atyja vértanúhalált szenvedett.
Nyilvánvaló, hogy dán származású anyjának rokonai
révén került külföldre.
A cikk magyar fordításban különben a követ
kező :

„Rázga konzul.
(Helsingör, Dánia).

Helsingör város egyik legtündöklőbb jelleme
egyúttal legnagyobb tiszteletben álló alakja, Rázga
Gyula Pál ma ünnepli 70-ik születése napját. Az
Oeresund-parti kies várostól távol ringott az ő
bölcsője és ha az a nagy forradalmi hullám,
amely a múlt század közepén egész Európát el
borította és Rázga hazáját eltemette, oly hatalmas
lánggal föl nem csap, aligha jutott volna el hozzánk,
ami éjszakibb, zordabb égövünk alá. Rázga konzul
atyja a pozsonyi evang. gyülekezetnek lelkésze
volt; nemcsak melegen érző hazafi, hanem egyúttal
tüzes apostola és harcosa a szabadságnak, amiért
mindent kockára tett és nyugodtan fel is áldozott.
Egyike lett azon engesztelő áldozatoknak, ame
lyeket a hatalom bosszúja követelt: kivégezték. A
rettenthetetlen bátorságú, szabadságszerető lelkész
emléke évtizedek hatása dacára is él a magyar
nemzet ajkán, mely büszkén és teljes joggal sorolja
szabadsághősei közé. Szobrot is fognak állítani
tiszteletére. Rázga konzul 11 éves korában maradt
árván; egyideig árvaházban nevelték; 14 éves
korában a pozsonyi kereskedelmi iskolába kezdett
járni. Az iskolai évek után 1855-ben (amikor már
anyja sem élt) szét akart nézni a világban; leve
lezni kezdett anyjának egy távoli rokonával, Captain
K. F. Marstranddal, a kiváló szónokkal, aki elha
tározó befolyással volt az ifjú jövendőjére. Csak
hamar felújította a rokoni köteléket, tagja lett az
üzletnek, polgára a városnak, Dániának s minden
korra a mienk marad. Mikor Marstrand felhagyott
üzletével, Rázga állt élére, aki nemsokára kizáró
lagos birtokosa is lett. Evek hosszú során át
kitartó munkával, mindig a kor színvonalán tudta
tartani s mai napig egyike az országban a leg
jelentékenyebbeknek. Egy szóval Rázga konzul
nagy becsülés és tisztelet tárgya Helsingör polgárai
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közt, sőt egész hazánkban s annak határain túl
is. A kereskedővilág egyik legderekabb képviselője,
megjelenésre, belső értékre egyaránt előkelő és
sokszorosan reá szolgált arra a közszeretetre, mely
környékezi."
Eddig a cikk. Megemlítjük még, hogy Rázga
Gyula a minap levelet írt Schwappach Ágost
pozsonyi hitsorsosunkhoz, aki neki belső gyermek
kori barátja, s akihez édes emlékek fűzik. Azt
írja, hogy Pozsonyba készül az idén. Nem akar
meghalni anélkül, hogy szülei sírhalmát s még
élő testvéreit, jó barátait ne lássa. Isten hozza
haza minél előbb.
1893-ban dr. Masznyik Endre és Stromp László,
„A Mi Otthonunk" szerkesztői gyűjtést indítottak
Rázga Pálnak emlékszobrára. Fadrusz János, hal
hatatlan művészünk akarta azt megalkotni Pozsony
új díszéül s a hazafiság állandó ápolójául. Fáj
dalom, az ő kezéből kihullt a véső. Halva a moz
galom megindítóinak egyike is. A gyűjtött összeg
kevés híján 1700 korona s a pozsonyi evang.
egyház pénztári hivatala kezeli letétképen. Pozsony
város egyik utcáját Rázga Pálról nevezte el s ez
utcának éjszaki torkolatától éppen oda látni arra
a hegyre, ahol a hős vértanú kiszenvedett. A Bél
Mátyás-utcai evang. parókhiát pedig, ahol Rázga
lakott, emléktáblával jelölte meg az evang. egyház.
A. B. C.

A N A G Y V ILÁ G BÓ L.
Pénz minden áron. A mai kornak egyik leg
főbb jellemző s uralkodó vonása a gyors és munka
nélküli meggazdagodás vágya. Már maga a szerte
len vagyon vágy sem méltó a keresztyén ember
hez, mert előbbre való a lélek, mint az eledel és a
test, hogy nem az öltözet. A ki éjjel-nappal töri
magát vagyon után, pihenést, lelki, testi nyugal
mat mellőzve, az azt árulja el, hogy a gazdagság
ban, dúskálkodó jólétben látja az élet célját. Nél
küle boldogtalannak, istenehagyottnak érzi magát.
Ez is öreg hiba. De még inkább el kell ítélnünk
azt, ha valaki szinte órák vagy napok alatt akar
dúsgazdag ember lenni. Hiszen a veríték áld és
szentel meg minden vagyont. E nélkül Isten áldása
is elmarad. Tanú rá a közelmúltban történt budapest eset, a Kardos-bank szomorú de tanulságos
története. Egy család összeszövetkezett az embe
rek kifosztására; pénzök semmi, vagy nagyon ke
vés ; egyetlen tőkéjük a biztos fellépés, a hitetni
tudás, a mivel a gyanútalan embereket lépre csal
ják. Ebben oly tökéletes művészek, hogy egyik
közülük képviselőjelöltnek is fellépett Kossuth Fe
renc ajánló levelével. Egész detektív-szervezetet
tartottak fenn kinyomozni, kinek hol van némi
megtakarított pénze; rábeszélték őket, hogy vegyék
ki közhitelű takarékpénztárakból, a hol biztos helyen
volt s hallatlan magas kamatjövedelmet ígérve
helyezzék el az ő „Ferenc—józsefvárosi takarékpénztárukban", >A ki hajlott szavukra, az bizton
elénekelhette pénzéről: „Már búcsút veszek tőled".
Sok szegény embernek keserves test töredelemmel
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szerzett fillérei vesztek oda a Kardos-família fene
ketlen zsákjába, vagy örvényébe. Belelopták ártat
lan és fogékony szívökbe a meggazdagodás mesés
álmát, a nagyúri mód ábrándját. Nem jutott eszökbe,
hogy ha a fényes kamatjövedelem valóra válik,
azt más szegény embernek kell talán sírva, talán
átkozódva megfizetnie. A vagyon ördöge annyira
erőt vett rajtuk, hogy nem érezték a pénz szagát.
Keservesen meglakoltak az egyetlen árva pillanat
botlásáért. De még jobban csodálni lehet azt, hogy
egy egyetemi tanárnak, volt rektornak, tud. aka
démiai tagnak 240,000 koronája úszott el. Egész
vagyon mesebeli összeg magunkfajta szegény em
ber előtt. Az illetőnek műveltsége, nagy tudása
egyenesen kizárja, hogy itt közönséges ámításról
szó lehetne. Beleadta vagyonát a vállalatba, mely
mesés nyereséget ígért, fiát, vejét beválasztatta az
igazgatóságba, részint ellenőrzés végett, részint,
hogy tőkéje hasznát még jobban kiaknázhassa.
Kardosék ellesték egy gyenge pillanatát s most
sirathatja egész élete munkájának gyümölcsét.
Szánalomra méltó áldozatok, bár a jó rész a nagy
nyereség biztos reményével és tudatával fogtak az
üzletbe s a mint a nyereséget nyugodtan seperték
volna be, bele kell nyugodniok a veszteségbe is.
Hiába, forog a szerencse.
Az Isten azonban ilyen eseteket nem pusztán
csodálkozásunk és szánakozó tehetségünk kipróbá
lása végett enged megtörténni, hanem főleg azért,
hogy okuljunk rajta, tanuljunk belőle. Elsősorban
törvényhozóinknak kellene a dolgot fontolóra venni
és vasszigorú büntetést szabniok az ilyetén Kardos
féle bűnökre. Hisszük, hogy nem is marad el.
Mert igazi veszteségnek nem a pénzkárt tartjuk,
még azt a kárt sem, a mit a közhitei szenvedett,
hanem azt, hogy a károsultak munkakedvét eler
nyeszti a nagy csalódás. Hány vagyona vesztett
emberben ébred keserű óráiban az a gondolat: ér
demes-e dolgozni, takarékoskodni, élvezetről, cico
máról lemondani, ha másoknak gyűjtünk s idege
nek töltöznek filléreinkkel? A mint hajtottak az
első kísértő szavára, mely azt súgta: „gazdag
lész“. ki tudja, nem hajolnak-e a másikéra is: ne
szorgalmaskodjál, örülj, mulass, azután jöhet az
özönvíz. A munka a nemzet jövőjének záloga; a
munkakedvet úgy kell őriznünk, ápolnunk, mint
a szemünk világát. Ha egyszer a munka és taka
rékosság haszontalanságának tudata alattomos szúként őrölni fog a lelkekben, meglazúl minden tár
sadalmi kötelék s életünk igazán mindenek har
cává válik mindenek ellen. A másik követelésünk
az volna, hogy a takarékpénztárakat, ipari válla
latokat, a melyek ezrek javát kockáztatják, helyez
zék szigorú állami felügyelet alá. Állapítsák meg
a legmagasabb nyereséget, a mit tisztességes üzlet
menettel elérni lehet; a mi azon fölül esik, jusson
a társadalom sebesültjeinek, árváknak vagy a mű
veltség terjesztésére. De minden ember találhat
okulni valót, azt, hogy a bizonytalan sokért ne
dobjuk oda martalékul a bizonyos keveset, s hogy
lelkünket ne tapasszuk hozzá a földi kincshez,
mely oly könnyen elolvad, mint a márciusi hó.
Gyanús üzlet az, a hol minden munka nélkül nagy
hasznot ígérnek s inkább éljen az ember fekete
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kenyéren s korsó vizen, de orca pirulása nélkül
mint fényben, kényelemben, bőségben úszva, de
talán elszegényedett emberek sóhajait hordozva
vállain láthatatlan teher gyanánt.
Halálbüntetés és kegyelem. Nálunk ritka eset
egy-egy kivégzés, mert a királyi kegyelem rend
szerint életfogytig tartó fegyházra változtatja.
Nem rég Mármaros-Szigeten volt egy kivégzés, ahol
a felbujtó s meglakolt bűnéért; annak, aki csak
bűnös eszközéül szegődött, a király megkegyel
mezett. És úgy az ítélet végrehajtása, mint a
megkegyelmezés
uralkodói bölcseségre valló
tény volt.
Vannak királyok, a kiknek valóságos élvezet
számba megy egy-egy halálos ítélet. Hatalmuk
lényegét abban keresik, hogy valakinek életét
elvehetik, nem abban, hogy megtarthatják. I. Fe
renc, királyunk nagyatyja például, 43 esztendős
uralkodása alatt egyetlen egyszer sem változtatott
a halálos ítéleten. Az unoka a megkoronázás óta,
a mely időtől fogva magyar tanácsosok is hatnak
reá, egészen ellenkező irányban halad s elmond
hatni, hogy nálunk csak olyankor történik akasz
tás, ha elmaradása esetén a földi igazságszolgál
tatásba vetett hit rendülne meg a lelkekben.
Néhány év előtt Papp Bélát Szatmáron nem csupán
azért végezték ki, mert testvére életét oltotta ki,
hanem mert régi úri család tagja volt s ha élet
ben marad, milliók harsogták volna, hogy a ke
gyelem az úri származást nézte s nem a bűnt.
Különben Papp Béla is felbujtó volt, mint a mármarosi zsidó, Húsz Ábrahám s a felbujtó feltét
lenül romlottabb a tett végrehajtójánál. A felbujtó
haszonhoz akar jutni és fejében nagyon keveset
kockáztatni. A tett végrehajtója néha oly körülmé
nyek közé jut, hogy nem tud ellenállni; valósággal
reá kényszerítik a bűnre s így felelőssége enyhül.
A halálbüntetést több államban eltörölték már,
nálunk is akadnak hívei. Az eltörlés mellett szól
az, hogy a kivégzés lehetetlenné teszi az erkölcsi
javítást, ami minden büntetésnek egyedül helyes
célja; lehetetlenné a jóvátételt, ha a biró tévedne
(a mi nincs kizárva). Mellette az, hogy a nyilvános
kivégzés durvítja a nép erkölcsét, hozzászoktatja a
halálkín látásához s az erőszakos halál gondolatához.
A halálra ítéltek az utolsó pillanatban, a midőn
szörnyű bűneikért fizetniök kell, töredelmes meg
bánás helyett akárhányszor hősködni szoktak, úgy
hogy a büntetés nem éri el célját. Az emberiség
nagy gondolkodói törték fejőket azon, mivel lehetne
e büntetést helyettesíteni. Éppen a mármarosszigeti
esettel kapcsolatban fölmerült az a gondolat, hogy
a nagy bűnök szerzőit és elkövetőit örökös kény
szermunkára kell ítélni s keresetök a legyilkolt
áldozatok gyámoltalan családjának eltartására szol
gáljon. Ha család nem maradt volna, akkor ez
összeget árvaházak és szeretet intézmények segé
lyezésére fordítsák. Mi ehhez az indítványhoz még
hozzáfűznénk azt, hogy úgy a halálra ítélteket,
mint azokat, akik a közrendre veszélyesekké váltak,
ki kellene telepíteni oly szigetre vagy akár más
területre, ahol a természet elég bőven fizet a mun
káért, de a munkát feltétlenül megkívánja. A leg
több bűnnek a munkakerülés a gyökere s az állam
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nak, társadalomnak a munka megkedveltetésével
kell kezdeni a bűnösök nevelését, új életre hoza
talát. Az új világrend apostolai, akik ami világunk
ban idegeneknek érzik magukat, ott megpróbálhat
nák az új társadalmi rend megalakítását. Ha sikerül,
dicsőségök hervadatlan ; lia nem sikerül, — a világ
legalább egy tanulsággal gazdagabb.
Ide írjuk, a mit egy híres francia miniszter mon
dott a halálbüntetés eltörléséről. „Szép dolog a
kivégzések eltörlése, de kezdjék meg a gyilkos
urak“-

V EG Y ES.
Március 15-én az egész ország megünnepelte
a magyar szabadság születésének napját. Ezt a
napot mi nem csak azért ünnepeljük, mert egy
házunk a magyar nemzet minden örömében, gyá
szában osztozik, hanem azért is, mert az 1848.
XX. t.-c. megalkotásával (amelynek teljes szövegét
a múlt éven közöltük) egyházunk történelmében új
korszak nyílt. „Családi Lapunk'* az idén pár al
kalmi képpel ünnepli az évfordulót.
A bokodi ev- gyülekezetnek egyik egyszerű,
de hitbuzgó tagja, Lázár Mihály gyülekezeti célokra
már előbb letett 400 korona alapítványát újabb
600 korona adományozásával 1000 koronára egé
szítette ki. A gyülekezeti nőegylet pedig belépti
díjjal rendezett előadásának tiszta jövedelméből
100 koronát adott át a gyülekezetnek iskolai
célokra.
A „Tábitha“ Jótékony Nőegyesület március
hó 28-án este 7 órakor az evang. leányiskola dísz
termében (Sütő-utca 5.) műkedvelői szinielőadást
rendez ; előadásra kerül két vígjáték.
Egy jótékony Tábitlia végrendelete. Szarvason
meghalt özv. Kvacsala Jánosné, a kinek arcképét
és életrajzát Családi Lapunk is közölte. 1906. évi
2. számában. Az Úr e kiválasztottjának 86 évet
engedett e földön eltölteni. Végrendelete is szép
bizonysága az ő jóságos lelkének. A szarvasi evang.
egyházra 25.000 K, a szarvasi egyházi szolgák
segélyegyletére 2000 K, a szarvasi tanítóképzőre
2000 K, a szarvasi főgimnáziumra 2000 K, a községi
kórházra 1000 K, szegény özvegyeknek valíáskülönbség nélkül 1000 K, községi menedékházra 2000 K,
a szarvasi ótemplom úrvacsorái edényeire 2000 K,
evang. egyet, gyámintézetre 4000 K, békési esp.
gyámintézetre 4000 JÁ, egyetemes missziói alapzat
4000 K, pozsonyi Theol. Otthonra 8000 K, modori
leánynevelőintézetre 8000 K, Zpevnyik-társaságra
4000 K, Tranovsky-társaságra 1000 K hagyott.
Életében is áldott jótevője volt minden szegénynek,
gyámolítója valamennyi nemes célú intézménynek.
Hű evangélikus lélek szállt el benne a földről s
emléke élni fog közöttünk. Az Úr adjon békességet
hamvainak áldásos élete után.

mos, Ferenczy Izabella, Haller Gyula (4 K), Péch Kálmánné,
Kovács Sándor, Pozsonyi Theol. Otthon, Petrik Géza, Málna
pataki egyház, Hrk János, Czipott Áron, Mucsfai egyház,
Kaufmann Kamill, Magyarbolyi egyház, Szabó Lajos,
Ráczkozári egyház, Doleschall Lajos, Teszák Emil, Kés
márki egyház, dr. Ajkay Béla, Lajos-Komáromi egyház,
Nagygeresdi egyház, Pórládonyi egyház, Nemesládonyi
Farkas Mihály, Reviczky Lajos, Készmárszky Károly, Varga
Mihály, Beszterczebányai egyház, dr. Scholtz Oszkár,
1907-re: Györffy Lajos, Nógrádi papi értekezlet, Piskó
János, Cserni Károly, 1907 és 1908-ra: dr. Steinmetz Lajos,
ifj. Hüttenberger Károly, 1907-re: Török Gyuláné, 1906-ra:
Krug József.
2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával, 1908-ra :
Manninger György, Schweirer Jakab, Kellner Károly, NemesVigászti egyház, 1907-re: Molnár Sándor, Wagner Henrik
(2 K), Nagykikindaí egyház (2 K).
3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1907-re'
Nemes-Vigánti egyház, 1906—1908-ra: Kapolcsi egyház,
Magyar Miklós.
4. Adomány: Sennowitz Kálmán Késmárk 4 K.
Összesen befolyt 399 K.
Budapest, 1908. márczius 4.

Bendl Henrik
társ. pénztáros.

SZER K ESZTŐ I Ü ZEN E T.
A z olvasókhoz.
L apunk e szám a na g y késéssel érkezik olvasóink
hoz. Oka az, hogy a lap anyagát tartalm azó ajánlott
postaküldem ény, a m it 11-én ad tu n k fel Pozsonyban,
Budapestre, a nyomdához nem érkezett meg. hanem
útközben valahol eltévedt vagy elveszett. A leggon
dosabb kereséssel sem akadtunk eddig nyomára. íg y
nem volt m ás hátra, m int az elveszett cikkeket ré sz
ben újra m egírni vagy m á ssa l pótolni. E z pedig időbe
került. Bocsánatot kérü n k olvasóinktól e kellem etlen
ségért, 'a m in ek okai nem vagyunk. A levelet meg
reklam áltuk.
T. T< Czegléd. Nagytiszteletüséged panasza teljesen
jogos, annál inkább, mert már én is párszor lépéseket tet
tem a kiigazítás dolgában. A levelet elküldtük illetékes
helyre s legközelebb személyesen is utánna nézünk, kiiga
zították-e ?
Sz. M. Bököd. Közöljük. Máskor is szívesen látjuk.
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nekeskönyvek, imakönyvek egyszerűbb es dí
szes kötésekben; keresztelési, konfirmációi
és esketési emléklapok magyar, német és tót szö
veggel, igen díszes kivitelben ; konfirmációi emlék
könyv díszkötésben 3 K 50 f. és 6 koronás kiadás
ban ; Luther Márton arcképe, színes nyomásban,
kisebb 25 fillér, nagyobb alakú 2 korona, rézmetszetü
kisebb kiadás 80 fillér; képes levelező-lapok Luther
színes nyomású arcképével 8 fillér; vizsgái jutalom
könyvecskék és más valláserkölcsi iratok, vala
mint minden más hazai és külföldi munka kapható :

-o

A LUTHER-TÁRSASÁG EV.
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN

rr

Luther-Társaság.

BUDAPESTEN, Vili. kér., S zen tk irály -u tcai 51/a. sz.

A Luther-Társaság pénztárába 1908. évi február hó 1-től
29-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1908-ra: Őrihódosi
egyház, Magyar József, özv. Györy Vilmosné, Hittig Lajos,
Tiringer Róza, Halmi Aladár, Klein Sámuel, Gressler Vil
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RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLÍTÁS!
Ünnepi és konfirmációi ajándékot felettébb alkalmas
mű KOVÁCS SÁNDOR pozsonyi theol. akad. tanár

Keresztyén imádságos könyve,
amely a szerzőnél P o z s o n y b a n m egrendelhető különféle kiadásokban.
Nagyobb m egrendelés esetére rendkívüli árleengedés: — Nevezetesen:
I. legalább 10 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 1 kor.,
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 kor. — II. legalább
25 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 80 fill., fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára. Ajánljuk a
nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező eset
ben utánvéttel. Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön
megállapodás létesülhet.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
nagy oktáv alakó tizenkét kötetben, rendkívül gazdagon illusztrálva jele
nik meg. Az első öt kötet már megjelent. A további kötetek a sajtó alatt
vannak s körülbelül félévenként jelenik meg egy-egy kötet.
Ára kötetenkint félbőrkötésben

2 4 kor. ob&c- A tizenkét kötet ára .

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
azokat az ismereteket terjeszti, melyekre a művelt
embernek, — ki az előtte felmerülő jelenségek
mellett nem surran el, hanem azok okait ismerni
kívánja, — títon-útfélén szüksége van.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
oktatva gyönyörködtet, mert a mit mond, az tudo
mányos kutatás eredménye, de élvezetes, művészi
formában, a szép, magával ragadó előadás kön
tösében tárva elénk mondanivalóját.

2 8 8 korona.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
szövegképekben és műmellékletekben egyaránt
gazdag ; a remek képanyag megválasztásánál is a
hazai viszonyokat, a hazai művelődési, ipari és gaz
dasági életet tartja szem előtt A Műveltség Könyvtára.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
papírja famentes, betűi a könnyű olvasható
ság szem előtt tartásával kidön e célra öntettek s
gyönyörű kötetei rendkívül díszes és erős fél
bőrkötésbe vannak bekötve.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRÁNAK minden egyes kötete egy önálló egészet képez, a vál
lalat páratlan kelendősége legjobban bizonyítja, hogy A Műveltség Könyvtára a magyar közönség
szükségletének teljesen megfelel.

A M űveltség Könyvtárából
eddig 60.000 kötet kelt el.

Megrendelhető a Luther-Társaság
:: könyvkereskedésében Budapest::

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 41.405

