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Prolog.
Fölolvastatott az eperjesi thel. ifjúsági belmissziói egyesület 

első' vallásos estélyén.

Holló sötét szárnyát szétbontá az éjjel,
Altató dalt hord a szellő szerte-széjjel.
Mindig suttogóbb lesz a nappali lárma,
Végre aztán elhal s csend borul a tájra.
Csak itt-amott látszik még a vak sötétbe’
Ablakon át egypár gyertya pisla fénye.
Ezeknek is egyre fogy, apad a száma,
Végül egyse látszik a vak éjszakába’ . . .

S a míg ezek itt lenn kialusznak sorra,
Rezgő csillagtábor ül ki az égboltra.
Középütt a hold állj; ő vigyáz a nyájra,
El ne veszszen egy is a vak éjszakába’.

S míg ezüstös nyája tova legel szépen,
Szertenéz a hold a messze, nagy vidéken.
. . .  De n i! mi az ott lenn ?. . Mintha csillag volna, 
A fekete földről égre felragyogva . . .
Nem is egy, de kettő; mindenik úgy reszket. 
Fejcsóválva dörmög: «Szökevények lesznek! 
Várjatok csak kópék! . . Adta gonosz népe 
Mindjárt leszökik, ha perezre nézek félre!*
— így dörmög a pásztor s száz sugarat kerget 
Oda, hol a két kis szökött csillag reszket.

Száll a sugár tábor, vissza is jő gyorsan,
S csalatkozva szólnak: «Nem csillag az ottan! —

Két világos ablal^pumyhóé az egyik,
A másik egy büszke palotában fénylik*.
— «Gyertyavilág volna? — szól közbe a pásztor 
S megcsóválja lassan ezüst fejét párszor —
S vájjon mit csinálnak ilyen késő éjjel?. .
Nos, mélyítek látta? . . Halljuk hát, beszéld el.»

Elhallgat a pásztor feleletet várva,
S így beszél az egyik, az, a melyik látta:

Fényárban a kastély terme,
Csillár szórja fényét benne,
Földje: szőnyeg; kincs az ára.
Négy falán: mi szép, mi drága,
Ihletett kéz műve, képe.
Milliókat adtak érte! . . .

Még a két szem is megfájul 
A nagy fénytől csillogóstul.
Föld aranya, tenger gyöngye 
Egy rakáson — és közötte 
Földöntúli szenvedéssel 
Jár a gazda szerte-széjjel.

Keble zajlik, arcza torzul 
Tenger bútól fájdalomtul;
Képét két kezébe rejtve 
Fölbúg hosszan nagy keserve:
‘ Mentsétek meg óh a lányom,
Díja: minden drágaságom!*

EVANGÉLIKUS CSALÁDILAP
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Hószin ágyon tört virágszál,
Agya mellett száz tudós áll.
Drága pénzen, úgy hozatta 
Messze földről mind a gazda.
Nagy tudósok, ámde itten 
Szemlesütve állnak minden.

Lázas álmot lát a lányka,
Hánykolódva for’g az ágyba’.
Úgy vonaglik csöpp kis ajka!
Nyögve nézi édes apja,
Hogy mint zihál s hörg a keble . . .
. . .  És segítség nincs semerre! . . .

Tenger kíntól földre görnyed 
És úgy kéri sorba őket:
«Mentsétek meg bármi áron,
Gyöngyöm, kincsem, drágaságom 
Mind tiétek ; óh vigyétek,
Csak őt, csak őt megmentsétek!*. . .

Egyse mozdul. Balzsam nincsen,
Mely a lányon már segítsen.
Földi kéznek nincs hatalma 
Zord halállal szállni harczba!
Itt csak egy az orvos : — Isten.
— Hajh, nevét se tudják itten!

Haldoklik már kincse, vére;
Nincs segítség . . . vége, vége.
Reá borul, szól hozzája,
— Nem kap választ jaj-szavára.
Nem szól már a lányka ^jka,
Holtat csókol édes apja . . .

. . . Elhallgat a szóló, könybe full’ a hangja,
Kissé pihen, aztán tovább így folytatja:

Szalmatetős kunyhó szobájában 
Gyertya pislog; beteg van a házban, 
özvegy anya ráborul az ágyra,
Pergő könye odaomlik 
A beteg arczára.

Láztól remeg a betegnek teste,
Özvegy anyja szívzokogva leste;
Három napja falatot se látott,
Nem is érzi; csak gyermeke 
Javuljon, ő várhat.

Amott száz is volt az orvos száma,
Itt egy sincsen a kicsi szobába’
Hejh, manapság vonz az arany fénye,
S meghallhat az doktor nélkül,
A kinek nincs pénze! . . .

Úgy tüzel a lázbetegnek arcza,
Most folyik le leghevesebb harcza.
Vájjon ki győz?. . . Ha vón’ segítsége! . . 
-— Hátha még van ! ? . . . föltekint a 
Bús özvegy az égre.

Asztalán, a gyertya mellett épen.
Vásott könyv áll, fölütve középen.
Mintha hívná: <Jer ide, én néked 
Elbeszélem: hol találod 
Meg a segítséget*.

Támolyogva hagyja ott az ágyat 
S megy a könyvhöz; új reménye támad. 
Reá hajol, belé pereg könye 
Úgy olvassa, mi van ott a 
Kopott, vásott könyvbe’:

— «Hívj engemet — mond az Ur — segélyül, 
Ha feletted tornyosodé vész gyűl.
Hívj engem’ és én megmentlek téged,
Ha már máshol nem találsz is 
Sehol segítséget!» —

Kiderül az özvegy anya képe,
Térdre hull le, kezét összetéve;
Imás ajkán fohász száll az égnek:
♦ Mentsed meg az én drága kincsem, 
üram Isten, kérlek!*

Sóhaj kél a lázbetegnek ajkán:
♦ Merre, hol vagy, édes anyám, dajkám? 
Rossz álmom volt, óh de most már vége: 
El akartak lopni tőled,
Fel, a magas égbe!*

Drága kincsét karjaiba kapva 
Sír, kaczag is az anyának ajka.
Szólni akar s csak ennyit bír nyelve: 
♦Szenteltessék meg a te neved,
Uram, itt s a mennybe’ !»

Végezi beszédét a sugár és rája 
Fölzeng oda fenn az angyalok danája:

♦ Az Ur hatalma mérhetetlen!
Bár vihar vész száza verjen,
Küzdj és harczolj bár halállal,
Őt, csak Őt kérd hő imáddal:
S megsegít vész száza ellen,
Mert hatalma mérhetetlen!»

*
Szinte hallom, mint kérditek:
— Hát a prológ mikor jön már?
Ne kérdjétek, ne várjátok,
Hisz elmondta a holdsugár;
Elmondotta elbeszélte,
Irt a sebre hol találtok:
Hol az özvegy lelt : a Könyvben, — 
Olvassátok, forgassátok!
Mennyi drága kincs van benne:
Orvosság a fájó sebre,
Pajzs az élet vésze ellen,
Fegyver, melytől hull az ellen! . . .
Benn’ üdvötök, boldogságtok —
Olvassátok, forgassátok! . . .

Ifj. Porkoláb Gyula.
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Apró történetek.
Munkáljátok üdvösségteket minden félelem

mel és rettegéssel! (Fii. 2. 12.) Volt egyszer egy 
gazdag ember, a ki — a mint az a régi gazdag 
embereknél divatban volt — udvari bolondot is tar
tott. Egy napon sok bolondságot mondott s követett 
el a bolond ura mulattatására, azért ez jókedvében 
a kezében tartott értékes pálczát nyomta jutalom
képen a kezébe. * Nesze, — mondotta nevetve — 
s ha valaha magadnál nagyobb bolondra fogsz akadni, 
annak ajándékozd azt ismét . . . »

Nem sokára az űr nagy beteg le tt; látszott, hogy 
közel van a végórája. «Nem sokára itt kell hagy
nom téged* — panaszkodott házi bolondjának, a 
ki egyedül maradt hű hozzá szerencsétlenségében.

«És hova mégy?* — kérdé a bolond.
«Hát a más világra*, — felel az úr.
«A más világra? S milyen hosszú időre? Egy

két hétre talán ?»
«Örökre!»
«De hát tettél-e valami előkészületet arra nézve, 

hogy ott valami hajlékot, ellátást kaphass?* — fag
gatja tovább a bolond.

«Nem biz én», — felelte a szegény gazdag ember.
♦ No akkor csak vedd vissza a pálczádat, mert 

te nálamnál is nagyobb bolond vagy, mivel én soha
sem követtem el olyan könnyelműséget, hogyha vala
hova idegenbe utaztam, előre ne gondoskodtam 
volna, hogy ott mi lesz velem.*

Kedves olvasók! Níncsen-e közietek is olyan, a 
kit az a bizonyos pálcza m egilletne?... Ha netán 
szivedből magadra vonatkozólag az «igent» hallanád 
kihangzani, óh ne késsél megmenteni lelkedet!

Mi az örökkévalóság? Erre a kérdésre egy 
keleti költő a következő feleletet adta: «Messze kele
ten, a hová az ember el sem juthat, annyira messze 
esik tőlünk, van egy óriási sziget. Hosszúsága négy- 
százezer mértföld, szélessége ugyanannyi. Ez a sziget 
egyetlen hegy, a mely egészen az égboltozatig ter
jed. A magassága is négyszázezer mérföld. Minden 
milliomodik esztendőben eljön erre a szigetre egy 
madár és csőrével a hegyből elvisz egy porszemet. 
Ha majd a madár ily módon porszemenkint elvitte 
az egész hegyet, akkor lejár az örökkévalóságnak 
első másodpercze*.

A vallásos nevelés értéke. Egy igen előkelő 
úrnő mélyen sülyedt s volt barátnői egyik a másik 
után elfordultak tőle és Deák Ferencz több ellen
vetéseikre ilyen formán nyilatkozott: «Igaz, igaz feleié 
Deák; igazad van húgom ! Jeles intézetekben tanult, 
eszét úgy képezték, a hogy csak lehetséges; de mit 
használ az, ha — a mi a nőnél fő, — a szív, a 
kedély parlagon maradt. A nőnél a szívre, a kedély 
kiképzésére kell a fősúlyt fektetni, a jó, a nemes 
kedélyt csakis a hit világa adhatja meg a nőnek. 
A nőnek az a vallás, a mi a virágnak az illat. Az 
teszi vonzóvá, nemessé; az menti meg őket a gonosz 
illatoktól. Ha a nő szivében igazi keresztyén hit él, 
létezik: úgy rossz szenvedélyek rabja nem lehet. Az 
igaz vallásosságot be kell oltani már a gyermekek 
szivébe, mert csak úgy fakadhat fel a kedély tiszta

forrása. — Ennek gondja persze első sorban az 
édes anyák kötelessége*.

S a mit «hazánk bölcse* itt a nőre vonatko
zólag mond, az a férfi nemre vonatkozólag is áll.

A szelídség erősebb a gorombaságnál. Egy 
messze földön ismert kegyes lelkészhez egyszer nagy 
haragosan egy hánya-veti ember nyit be s valami 
baja miatt egész halmaz gorombaságot s szit
kot zúdít a lelkész fejére. A jámbor lelkész nyugod
tan hallgatja a szó-áradatot s mikor a haragos 
atyafi jól kikiabálta magát, széket húz elő s barát
ságosan üléssel kinálja meg. «így, kedves barátom 
— mondja szelíden, — most üljön le és mondja el 
a baját nyugodtan, csendesen, mert ebből a szózá
porból semmit sem értettem*.

A haragos vendég elpirult, megzavarodva johbra- 
balra nézegetett, köhincsélt s végül . . . gorombás
kodásaiért bocsánatot kért a lelkésztől.

Ez a kegyes férfiú is jól értette, hogy mit akar 
az ő Mestere ezen szavakkal mondani: *Ha téged 
valaki jobb felöl arczul üténd, fordítsd neki a mási
kat is», — s megértette a nagy apostol mondását: 
*Ne gy fizettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt 

jóval győzd le/»
És nem csak a papnak, hanem egyáltalában sen

kinek sem fog ártani e szavakat jó mélyen a szi
vébe vésni s alkalom adtán követni.

Hiú á l mok.
— Elbeszélés. —

V. (Folytatás.)

A mint egyszer Minka egy napilap kishirdetéseit 
olvasgatta szemei a következő kishirdetésen akadtak 
meg :

«Egy jó házból való fiatal nő alkalmazást nyerhet a 
házi teendők körül egy idősebb úri asszonynál. Lakása : 
Kármán utcza 19 sz. második emelet 25 ajtó*.

Minka elgondolkodott. Ez olyan hely lehet, a 
milyet ő kíván. A «ház körüli alkalmazás* sokfélét 
jelenthet ugyan, de a keresettet, úgy látszik nem 
tekintenék puszta cselédnek, különben nem kívánnák, 
hogy <jó házból való* legyen. Föltette magában, hogy 
szerencsét próbál az úri nőnél s a mint egy szabad 
órát szakíthatott magának, fölkereste őt Kármán- 
utczai lakásán.

A cselédlány, ki őt csengetésére beeresztette, az 
előszobából nyíló szobába utasította, hol egy körül
belül ötven éves, inkább testes, mint sovány asszonyt 
talált kényelmes zsöllyeszékben ülve nyitott könyv
vel a kezében.

A mint Minka belépett,' az asszony fölkelt ülő 
helyéről, a könyvet egy asztalkára tette s a szeré
nyen köszöntő lányhoz fordult.

— Kihez van . . .  kit keres ? — szólt némi zavar
ral. Úgy látszott, nem volt tisztában magával, hogyan 
fogadja az előtte ismeretlen, szerény, de csinos öltö
zetű nőt, kiről nem tudta, mi járatban van nála.

Minka előadta, miért jött el, mire az úrnő már 
sokkal biztosabb, de azért elég nyájas hangon kez
dett hozzá szólni.
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— Mi a neve? — kérdé szemét Minkán végig 
jártatva.

— Kelenföldi Hermina, — volt a válasz.
— Honnan való ? — mi az atyja ?
— Nincsenek szüleim, teljesen árva vagyok. 

Nagyanyámnak egy jóakaró barátnéja nevelt Bál
ványoson.

Minka retteget a gondolattól, hogy most majd 
széltiben hosszában mindent kikérdeznek tőle, a mit 
a világ kincséért sem akarna senkinek elárulni; de 
e megpróbáltatástól mégis megkímélte őt az asszony.

— Egyenesen hazulról jön, vagy volt már itt 
valamely állásban? — kérdezte tovább.

— Egy kerti vendég
lőben, mint pinczérnő 
szolgálok, — felel Minka 
önkénytelenül elpirulva.

— Vendéglőben ? . . . 
pinczérnő? — szólt az 
asszony vontatottan, ak
kor aligha érezné magát 
itt jól s igényeimnek is, 
nem tudom hogyan felel
hetne meg. Egy pinczér- 
nőtől egészen más dolgo
kat kívánnak, mint a mire 
nekem van szükségem és 
sokat elnéznek neki, mit 
az én házamban semmi 
szín alatt meg nem en
gedhetnék.

■— Épen azért kívá
nom ott hagyni mostani 
állásomat — szólt Minka 
hévvel — mert érzem, 
hogy nem vagyok oda 
való. A munkát, a mit 
ott végeznem kell, nem 
szégyenlem, megtanított 
nevelőanyám arra, hogy 
becsületes munka, akár
milyen legyen, nem vál- 
hatik az emberek szégye
nére. De a környezet, 
melyben élnem kell, a to
lakodó bánásmód, melyre 
magokat sokan a vendé
gek közül irányomban feljogosítva érzik, tűrhetetlen 
előttem. Azért óhajtanék olyan állást foglalni el, mely
ben pirulás nélkül teljesíthetném mindazt, a mit tőlem 
követelnek . . . Kérem, ne utasítson el, tegyen velem 
kísérletet, hiszem, hogy be fogom tölteni helyemet s 
nagyságos asszonyt meg fogom arról győzni, hogy 
nem vagyok olyan, a minőnek mostani állásomnál 
fogva gondol.

Szavain oly őszinte, meleg érzés ömlött el, szeme, 
melyben egy könycsepp remegett, olyan esdő kifeje- 
jezéssel tekintett az úrnőre, hogy azon némi meg
hatottság vett erőt.

— No, no, édes lányom, — szólt jó akarólag, 
— nem kell megjegyzéseimet oly nagyon szivére 
venni. A világ igen rossz s a pinczérnők nem min
den ok nélkül állanak rossz hírben.

— Tapasztaltam, — bagyá helyben Minka inkább 
csak magában suttogva.

— Hiszem, hogy vannak kivételek is, de kérdés, 
nem találná-e helyzetét nálam nagyon is nyomasztó 
egyhangúnak egy fiatal lány, ki az élet örömeiből 
még keveset élvezhetett s így természetesen nagyon 
is fogékony lehet irántok.

— A hol nyugodt, biztos otthonom van, hol 
kötelességeimet pirulás nélkül teljesíthetem, ott csak 
jól érezhetem magamat, örömökre, élvezetekre nem 
vágyom.

— Jó, jó, hát megpróbálom. Komolynak elég 
komoly korához képest, remélem, meg fogunk egy

mással férni. Nehéz, fá
rasztó munkát nem kell 
végeznie, inkább csak pó
tolni azt, a mit egy cseléd 
nem teljesíthet, mert nem 
tartok külön szakácsnőt 
és szobalányt. Aztán jól 
esik, ha nem kell mindig 
magamban lennem, mert 
nem járok ki sokat s hoz
zám sem jár sok látogató, 
fiam pedig, a ki itt lakik 
velem, nem igen van itt
hon, főleg este nem, a 
mikor leginkább szeret 
az ember valakivel kissé 
elbeszélgetni. Egy-egy ke
veset fel is kell majd ol
vasnia, mert szemeim 
gyengék s különösen 
lámpavilágnál nem sza
bad megerőltetnem; az
után, ha gyengélkedem, 
mi nem épen ritkán for
dul elő, körülöttem segít- 
kezni s a háztartást ve
zetni. Nos, ha csakugyan 
van kedve a mondottakat 
elvállalni, eljöhet bármi
kor. Mikor szabadulhat 
mostani állásától ?

— Azonnal felmondok 
s mihelyt lehet, szolgála
tára állok nagyságodnak.

Az alkut megkötötték s egy héttel később elfog
lalta Minka új állását.

Mikor a kertet, hol olyan szomorú tapasztalato
kat tett, végkép elhagyta, megkönnyebbülten föllé- 
lekzett. Személyes megjelenésével ugyan nem hábor
gatta őt az ügyvéd azon idő alatt, melyet még ott 
töltött, de leveleivel többször fölkereste, melyek 
hangja és tartalma mindannyiszor úgy fölháborítá, 
hogy valóságos undort kezdett érezni küldőjük iránt.

Most már ezektől is meg lesz mentve, nem tud
hatja, hová czímezze.

Az úri nő, kinél Minka a házi kisassszony helyét 
foglalta el, egy városi tanácsos özvegye volt. Egye
dül lakott fiával egy kisebb bankhivatalnokkal, ki 
könnyelműsége által sok gondot és bút okozott any
jának. A tanácsosné csendes, visszavonult életet élt,

MUNKÁCSY MILÁLY.



161

csak keveset járt ki s nem csekély gondozást igé
nyelt. Minka nagy pontossággal, úrnőjének teljes 
megelégedésével végezte teendőit, mindig helytállóit,

nek érezte magát új helyzetében; a keserű csalódás 
okozta fájdalom lassankint megenyhült, csak az a 
gondolat, hogy hiú reménye volt a főoka annak,

KRISZTUS MENNYBEMENETELE.

ha valamiben szükség volt rája, csak néha vonul' 
hatott vissza egy-egy órára kis udvari szobájába, 
ha az asszony ebédután aludt, vagy valahol látoga
tóban volt. Sétáin rendszerint Minka is elkísérte, 

így múltak el napok és hetek. Minka elégedett

hogy biztosított jövőjét magától daczosan eltaszította, 
ébresztette benne néha a megbánás nyomasztó érzetét. 

De a megpróbáltatásoknak még nem volt végok. 
Már az első napokban, melyeket új helyén töltött, 

észrevette Minka, hogy a tanácsosné fia ebéd alatt



162

— mert egyébkor keveset volt otthon, — gyakran 
rajta felejté szemeit. Nemsokára feltűnt neki, hogy 
több időt tölt otthon, mint az előtt s hogy különö
sen ebéd után, mikor a tanácsosné kissé lepihent, 
nem távozik azonnal hazulról, mint azt előbb tette.

Lehetetlen volt észre nem vennie, hogy ez ő 
miatta történik. S csakhamar teljes bizonyságot 
szerzett a dolog felől, mert Elemér, — ez volt az 
űrfi neve — már néhány nap múlva, mihelyt anyja 
visszavonult, azonnal alkalmat keresett, hogy Min- 
kával beszélgetést kezdhessen. Eleinte kissé szabadon 
lépett fel a leánynyal szemben, de a mint annak 
határozottan visszautasító viselkedését észrevette, 
azonnal más hangon kezdett beszélni s magavisele- 
letében a legnagyobb tiszteletet s gyöngédséget töre- 
kedet mutatni Minka iránt.

S udvarias, behízelgő viselkedése nem is tévesz
tette el hatását.

Egy ideig nagyon tartózkodó volt ugyan Minka 
udvarlójával szemben, mert keserű tapasztalatai 
megingatták benne a bizalmat az emberek irán t; 
lassanként azonban újra fölébredt szivében a remény, 
hogy találni fog olyan férfit, ki őt önként számítás 
nélkül nőül fogja venni.

S Elemér értett a mesterséghez e remény szik
ráját hogyan lehet mindig jobban éleszteni egy mele
gen érző, élénk képzeletű leány lelkében.

Néhány hét múlva már olyan bizalmas viszony 
fejlődött a fiatalok közt, hogy Minka megtűrte Ele
mért maga mellett, még ha saját szobájában ke
reste is föl, mikor a tanácsosné aludt, vagy látogató
ban volt.

Ha a fiatal embernek szemtelen szándéka volt 
Minkával szemben, ezzel ugyan nem bírt sokra 
menni; mert mihelyt udvarlása tüzesebb lett s a 
szenvedély föllobanása szemeiből olvasható volt. a 
leány azonnal ismét tartózkodóbbá lett s gátat vetett 
a nagyon is merész közeledésnek.

Már majdnem elkedvetlenedett fáradozásainak 
sikertelensége miatt, de hiúsága s önhittsége nem 
engedte elcsüggedni s tapasztalatai alapján meg volt 
győződve arról, hogy kevés nő van, kit egy vagy 
más módon meg ne lehetne ejteni. Majd csak kita
lálja előbb-utóbb itt is a módját.

Egy nap estefelé, míg a tanácsosné egy ismerő
sénél látogatóban volt, Elemér benyitott Minkához, 
ki szobájában fehérnemüek javításával foglalkozott.

Egy ideig a rendes társalgást folytatták, mely 
lassanként különösen Elemér részéről egyre mele
gebbé lett; egyszerre csak megragadta Elemér Minka 
kezét s egy értékes gyűrűt vont az ujjára.

Minka meg volt lepve, öröm és boldogság töl
tötte el szivét. Tán itt a perez, melyben ünnepiesen 
megkéri kezét egy előkelő szeretetre méltó férfi, hogy 
úri körökben is tisztelt feleségévé tegye!

Hogy nem ellenezné-e a tanácsosné, arra nézve 
nem tudott biztos feleletet, de ha ő, a gyenge lány 
tudott daczolni mások akaratával, miért ne tehetné 
azt egy férfi, ha igazán szeret ?

— Mi ez ? mit jelentsen ? — kérdé az izgatott
ságtól remegő hangon.

De a várt, az óhajtott válasz elmaradt, helyette 
két erős kar ölelését érezte s lázas szavak hatottak

fülébe, melyek közül fölindulásában alig értett egye
bet mint: «szerelem», «találkozás», «titoktartás*.

Minka megrémült, minden erejével el akarta 
magától távolítani a vadul ostromlót, — mire a ka
rok hirtelen visszahúzódtak s Elemér egy gyors 
szökéssel beosont a kis ajtón, mely az utczai szo
bák egyikébe nyílt.

Minka nem tudta mire vélni a dolgot, de csak
hamar megértette.

A konyha felől az előszobán át a tanácsosnét 
látta feléje közelegni. Elemér, ki arczczal állott a folyo
sóra néző ablak felé, látta anyját arra menni, ez 
volt az oka gyors elilianásának.

Minka zavarában hirtelen le akarta vonni a gyű
rűt ujjáról, mely a tapasztaltak után, mint a tűz 
égette, de az kisiklott kezéből s koppanva a földre 
esett.

— Mit ejtett le ? — kérdé a tanácsosné, ki épen 
akkor nyitott be Minka szobájába, mikor a gyűrű 
leesett.

Minka a szégyen és ijedségtől némán, mozdulat
lanul állott előtte.

— Mi baja? . . . mért nem veszi fel? — foly
tatta a tanácsosné. Aztán meglepett tekintetet vetve 
a lábainál fekvő drágakövekkel kirakott gyűrűre, 
lehajolt s maga vette föl.

— Mi ez ? . . . gyűrű, az én gyűrűm! kiáltott 
fel megütközéssel nézve a megrémült leány halott
halvány arczára. — Hogy került ez ide?

Megtapogatva a zsebét ruháján, észrevette, hogy 
a szekrény-kulcsokat itthon felejtette.

— Hozták, — nem tudom honnan — vigyék e l!
— szólt Minka elfojtott, szakadozott hangon.

— Hozták? — Ki, mikor? valljon be mindent!
— rivalt rá szigorúan a tanácsosné, karját erősen 
megragadva. — Kulcsaim itthon maradtak,'ki merte 
a szekrényt kinyitni ?

Minka hátra tántorodott, mintha arczul ütötték 
volna.

— Gyalázat, gyalázat! — rebegé alig hallhatóan.
— Nos, kapok-e feleletet? — sürgeté a tanácsosné.
— Az urfit tessék megkérdezni, — hangzott 

leheletszerűen Minka remegő ajkáról.
— Fiamat, Elemért ? hát itthon van ? — szólt 

a tanácsosné összerázkódva s Minka karját önkény- 
lelenül eleresztve.

Jól ismerte fiát, tudta, hogy határtalan könnyel
műségében a legnagyobb meggondolatlanságra, sőt 
aljasságra is képes. Kitelhetett tőle az is, hogy 
anyja ékszereire tegye kezét. De azért kevésbbé vét
kes-e a lány, ki a megsértett, üldözött ártatlanság 
álarczájában hozzá belopódzva titkos szerelmi viszonyt 
sző fiával s a könnyelmű ifjút becstelen tettek el
követésére csábítja ?

Végtelen keserűség töltötte el lelkét; kifelé indult, 
hogy fiát kérdőre vonja, a mint az épen kalappal 
a fején az előszoba ajtaján ki akart surranni.

— Itt maradsz! — fordult feléje dörgő hangon 
a tanácsosné.

Elemér megállott, s a tanácsosné sötét tekintetet 
vetve rá folytatta:

— Felelj kérdéseimre. Mit tudsz a gyűrűmről? 
Hogy került az ide?
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Elemér meglepett, csudálkozó tekintettel nézett 
anyjára.

—■ Miféle gyűrű ? mit tudhatnék én róla ?
— Itt találtam s Minka rád hivatkozott.
— Rám ? — ez szép! ha-ha ! Nem tudnám, mi 

közöm lehetne a gyűrűhöz s mi okból hozhattam 
volna ide ?!

— Nos, mit szól ebhez? — fordult most Min- 
kához a tanácsosné.

Minkára Elemér szavai megdermesztő hatással 
voltak. Ilv szívtelenséget s aljasságot, embertől el sem 
tudott volna képzelni.

— Semmit! — csak annyit bírt rebegni s meg- 
tántorodva egy székre rogyott.

— Hagyj magunkra, mehetsz! — intett most a 
tanácsosné fiának. Négy szem közt majd lesz sza
vunk egymáshoz.

Elemér örülve, hogy oly hamar megszabadulhat, 
elsietett, a tanácsosné pedig újra Minkához intézte 
szavait.

— Fiam ügyét magunk közt fogjuk tisztázni, 
önre nézve pedig fölöslegesnek tartom a dolog fesze- 
getését. Csak két eset foroghat fenn. Vagy maga 
vette ki a szekrényből, vagy fiamtól kapta akár elő
leg, akár jutalom fejében. Mind a két eset olyan, 
hogy az ily beszennyezett személyt nem tűrhetem 
magam körül. Azonnal hagyja el a házat, egy per- 
czig sem akarom látni! Köszönje meg, hogy a ható
ság kezébe nem adom az ügyet.

Elfordult s magára hagyta Minkát, ki félig ájul- 
tan hajtotta fejét két karjára az asztalon.

' Torkos László.
(Folyt, köv.)

Hazai és külföldi hirek.
-j- Munkácsy Mihály halála. Nagy halottja van 

hazánknak. Munkácsy Mihály, a világhírű festő
művész, e hó 1-én, hosszú szenvedés után 56 éves 
korában jobb létre szenderült. Munkácsy Mihály 
1844-ben született Munkácson. Élete egyike azoknak 
a csodaszerű jelenségeknek, a minőkkel a történe
lem folyamán többször találkozunk azoknál, a kiket 
az isteni gondviselés valami nagyra kiválasztott. Mint 
gyermek árván m arad; mint asztalos inas kezdi meg 
később pályafutását s mint az egész világ által bá
mult, dicsőített festőművész fejezi be életét. A kebe
lében élő isteni szikra és a szorgalom tette azzá. 
Utolsó éveiben sokat szenvedett; az a lángelme, 
mely remek alkotásaival bámulatba ejtette az egész 
világot, két év előtt elborult s most május elsején 
a jótékony halál váltotta meg hosszú szenvedéseitől. 
A magyar nemzet zokogva borult koporsójára s mél
tán. Egyike volt ő azoknak, a kik remek alkotásaik
kal a magyar nemzet hírnevét öregbítették s annak 
művészi erejét az egész művelt világ előtt ismertté 
tették. S bár elvesztése első sorban talán a művé
szetnek nagy vesztesége, de mint magyar művészé, 
az egész magyar nemzetnek vesztesége, ki jólehet 
életének javarészét külföldön töltötte, de hazájának 
ott. is hű fia maradt s annak jellemző sajátságai

szolgáltak tárgyául festő ecsetjének. Sőt, bár vallási
lag nem mihozzánk tartozott, a mi egyházunkra 
nézve is óriási veszteséget jelent az ő elhunyta, a 
mennyiben a vallásos eszméknek, különösen üdvözí
tőnk története egyes jeleneteinek kiváló kifejezője 
s megörökítője azokban a képekben, a melyeket 
'Krisztus Pilátus előtt*, «Krisztus a Kálvárián*, 
«Ecce Homo* s «Szent asszonyok a feszület alatt* 
czimek alatt ismerünk. A nagy halottat a magyar 
nemzet saját halottjának jelentette ki s holttetemét 
haza hozva e hó 9-én olyan pompával temette el, 
a minőt Kossuth Lajos temetése óta nem látott 
Magyarország. Százezernyi néptömeg szállta meg az 
utczát, a melyen koporsóját vitték. Az országban lévő 
különböző testületek versenyeztek abban, hogy a 
nagy halott iránt szeretetüket, halála felett gyászu
kat kifejezzék, szebbnél-szebb koszorúkkal halmozva 
el ravatalát. Ravatalánál az első beszédet a kormány 
nevében Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter 
mondotta, utána Rerzeviczy Albert, a képzőművészeti 
társulat nevében, majd Hock János, Jendrásik Jenő 
a festőművészek nevében,_ miközben a zenekarok 
gyászénekeket játszottak. Áldott, legyen emlékezete!

A pesti «Tabitha* jótékony nó'egylet, a mely 
immár 27 év óta vallásfelekezeti különbség nélkül 
érezteti jótékony kezét a főváros szegényeivel, e hó 
2-án tartotta rendes évi közgyűlését Özv. Haberern 
Jonathanné úrnő elnöklete alatt. A gyűlés nagyon 
látogatott volt s részt vett benne az egylet védnöke: 
Tisza Kálmánné szül. Dégenfeld Ilona grófnő is. 
Jurenák Janka kisasszony, egyleti titkár terjedelmes 
jelentést olvasott fel az egylet ezidei működéséről s 
Kurcz Sámuel pénztáros számadatokkal tüntette fel 
az egylet tevékenységét. Ebből kitűnik, hogy az egy
letnek adományokból 10 iO frt, kamatokból 175 frt 
jövedelme volt, mihez hozzájárult Holl Albertnek 
elhunyt neje emlékére tett 150 frtos alapítványa, 
tovább dr. Králik Lajosné 100 frtos, Reliczay Réla 
és neje 50 frtos adománya. Az Urániában a nőegy
let javára tartott előadás tiszta jövedelme 500 frt 
volt. A virágvasárnapi gyűjtés 631 frtot jövedelme
zett. Az egylet tőkevagyona 30,856 frtot tesz ki. Az 
egylet a múlt télen kiosztott: 15,657 kilogr. kenye
ret 1368 frt értékben; ruhát 2000 frt értékben; fűtő
anyagot 40 frt értékben s készpénzben 109 frt segélyt. 
Az egylet a titkárnak és pénztárosnak köszönetét 
szavazott hosszú évek óta folytatott buzgó munká
jáért. Azután gróf Tisza Istvánnét és dr. Králik 
Lajosnét tiszteletbeli tagjainak választotta. Végül 
Bachát főesperes meleg szavakban emlékezvén meg 
az egylet áldásos működéséről, további kitartásra 
buzdította azt nemes munkájában. A munka tényleg 
nemes, dicséretre nem szorul; Isten áldja meg az 
egylet törekvéseit; bár minél több helyen követnék ne
mes példáját!

Vallásos estély. Az eperjesi ev. theologiai ifjú
sági belmissziói egyesület május 5-én megint vallá
sos estélyt tartott a következő műsorral: 1. Étiek. 
«A szeretet himnusza.* Zenéjét szerzé Goll János. 
Énekelte a koli. tanítóképezdei énekkar ifj. Kapi 
Gyula tkép. tanár vezetése alatt. 2. Szavalat. «Judás.» 
Irta Váradi Antal. Szavalta Sexty Kálmán hittan
hallgató. 3. Felolvasás. «Pál apostol élete.* tartotta
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Mayer Endre theol. tanár. 4 Szavalat. «Az Ur ítél.» 
Szavalta Skrovina Ottó hittanhallgató. 5. Ének. «19-ik 
Zsoltár.* Zenéjét szerzé id. Kapi Gyula. Énekelte a 
koll. tanítóképezdei énekkar ifj. Kapi Gyula tkép. 
tanár vezetése alatt. — Szép jele ez a buzgalom
nak s azért nagyon örülünk neki. Csak a szavala
tokra nézve volna az a megjegyzésünk, hogy azok 
az ev. prot. öntudat fejlesztésére alkalmas darabok
ból álljanak.

Királyunk Berlinben. Sokat írtak legutóbb a 
lapok királyunknak e hó 4—6. napjain Berlinben 
való látogatásáról, mely alkalommal a német császár 
s népe szerzetüknek tanújeleivel halmozták el 0  Fel
ségét. A várost feldíszítették, Berlin város főpolgár
mestere díszes küldöttség élén üdvözölte megérkezé
sekor királyunkat s e hó 4-én az udvari ebéden 
Vilmos császár egy szép s nagyjentőségű kijelenté
sekben gazdag pohárköszöntőt mondott, a melyben 
egyebek közt ezeket mondotta: «A berliniek mai 
ujjongó fogadása első sorban felséged fenkölt szemé
lyének szólt, a nagy és bölcs uralkodónak, de népem 
felségedben boldogult nagyatyámnak, atyámnak és 
énmagamnak hű barátját és szövetségesét is látja. Es 
most eljött felséged, hogy fölajánlja a negyedik nem
zedéknek szeretet ének és barátságának megbecsül
hetetlen ajándékát, a legdrágább kincset, melyet fiam 
ma minden ajándékok között kaphatott. Egyúttal 
azonban felséged látogatásával tudtára adta a világ
nak, mily szilárdan és biztosan áll az a szövetség, 
melyet felséged egykor boldogult nagyatyámmal és a 
dél szép országával, Olaszországgal megkötött. Való
ban ez a szövetség nemcsak a fejedelmek gondola
tainak a megegyezése, hanem minél tovább állott 
fönn, annál mélyebben gyökeret vert a népek meg
győződésében ; és ha egyszer a népek szivei együtt 
dobognak, többé semmi sem szakíthatja szét őket. 
Közös érdekek, közös érzelmek, közösen átélt öröm 
és fájdalom köti egybe hármunk népeit immár több 
mint húsz éve és bár gyakran félreismerték és gúny
nyal és birálgatással elhalmozták, a három népnek 
sikerült a békét mindeddig föntartani s magukat az 
egész világon a béke őreiként elismertetni. így tehát 
ma is meghajol népem e szövetség legbölcsebbje és 
legidősebbje előtt . . .» A mi királyunk erre szintén 
egy szép felköszöntőt mondott a német császári csa
lád egészségére, kiemelvén, hogy a «hármas szövet
ség, a melynek megszilárdítása körül a német császár 
kiváló érdemeket szerzett, Európára nézve a béke 
vársánczát jelenti*.

A hol nem halnak meg. Svájczban, Vicosop- 
ranc városában, a mint olvassuk, egy esztendő óta 
senki sem halt meg. 1899. év márczius 26. napján 
történt ott az utolsó elhalálozás, a mikor is két test
vér ugyanabban az órában halt meg.

A vetések állása. A m. kir. földmívelésügyi 
miniszterhez beérkezett jelentések szerint április hó
napban az országban szeles és részben hideg időjá
rás uralkodott, közben itt-ott havazással, jégesővel 
és záporokkal. A buzavetések közül a későiek a 
Tisza^és Duna mentén, tehát leginkább az Alföldön 
ritkák, és gyenge közepesek. Mivel azonban a koraiak 
csekély kivétellel — itt is — egészséges, haragos 
zöld színűek, remélni lehet, különösen a most be

következett jobb idővel, hogy e vetések még nagyob- 
bára helyre fognak állani. Az őszi buzavetések ki
elégítők. A rozs túlnyomó részben csak alig közepes, 
mert a tél és tavasz folyamán sok helyen erősen 
megritkult és már nem volt képes megfelelőleg bokro- 
sodni. Nagyon sok helyen kiszántották. Az április 
27-iki dér és fagy, úgy hasonlóképen a férgek is 
itt-ott nagy kárt okoztak benne. Az árpa csekély 
kivétellel elég jól nő. A zabvetés meglehetős jól 
fejlődött egész az utóbbi időig, a mikor azonban a 
dér és fagy itt-ott ezt is visszavetette fejlődésében. 
A zabvetések az esőre általában jó fejlődést Ígér
nek. A repcze, a mi kevés maradt belőle, meglehe
tős jól virágzik, bár a fagytól ez is szenvedett, mégis 
átlag közepes termést igér. A kukoricza vetésével 
az alföld nagyobb részén elkészültek, a korai veté
sek már kikeltek s kielégítően fejlődnek. A burgo
nyában a többször említett dér és fagy szintén sok 
kárt okozott, úgy hogy néhol új maggal kellett pó
tolni a veszteséget. A szőlőkben az április 27-iki erős 
fagy sok kárt okozott. A szőlő fejlődésének további 
haladása önként értetőleg szintén az időjárástól függ. 
A gyümölcsfák virágzásban lévén, sokat szenvedtek 
a dértől és a fagytól.
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23. Cselek. 20, 1—16. Zsoltár 47.
24. Márk 16, 14-20. Cselek. 1, 1 — 11.
25. Cselek 20, 17—38. Cselek. 21, 1—16.
26. Cselek. 21, 17—36. Zsoltár 61.
27. János 15, 26—16. 4. I. Péter 4, 8 -1 1 .
28. Cselek. 21,37—22, 25. Jelen. 1, 1—7.
29. Cselek. 22, 26 -2 3 , 11. Jelen. 1, 8—10.
30. Cselek. 23, 12-35 . Jelen. 2, 1—7.
31. Cselek. 24, 1—27. Jelen. 2, 8—11.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
május 12-én.

G a b o n a f a j
Egy hektoliter 

súlya kilókban
Ára lOu kgrnak

legkis. ár | legn. á

Bánsági búza . . . . 74—81 14.60 16.10
Tíszavidóki búza . . 74—81 15.10 16.70
Pestvidéki „ . . 74-81 14.50 16.70
Fehérm egyei „ . . 74—81 14.90 16.70
Bácskai „ . . 74—81 14.30 15.80
Rozs, I. rendű . . . 70—72 13.— 13.80

„ 1 1  „ . . . — 12 80 13.—
Á rpa, takarm ány . . 60—62 11.80 12.10

» égetni való . . 62—64 11.20 11.60
„ serfözésre . . 64—66 —.— —.—

Zab, ó ......................... 39—41 10 10 11.30
„ ú j ......................... 39—11 10.— 10.60

Tengeri, bánsági, ó — 11.10 11.40
„ másnemű, új . — —.— —.—

Repcze, káposzta . . — 25.— 26.10
„ bánsági . . . — —.— —.—

Köles, ó ........................ — 10 — 10.60
Tojás (a vásárcsarnokban) 100 darab 4 kor. 20 fill.

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


