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Tisztelt olvasóinkhoz.
Az „Evangélikus Családi Lap“-nak ismét egy 

új — a hatodik — évfolyama kezdődik jelen szám
mal, melyben mint a lap szerkesztője először lépek 
tisztelt olvasó közönségünk elé.

Kötelességemnek tartom ez alkalommal, szives 
hitrokoni üdvözletem mellett, röviden megjelölni az 
okokat, melyek a lap szerkesztésének efogadására 
bírtak s a czélokat és elveket, melyeket követni 
szándékozom.

Midőn a „Luther-társaság" mélyen tisztelt el
nökségének felszólítására a szerkesztőség elvállalá
sára késznek nyilatkoztam, elhatározásomban főleg 
az az élénk kívánság vezetett, hogy szeretett evang. 
egyházunknak, melynek kebelében nevelkedtem s 
tizenöt éven át mint tanár működtem, ismét — 
bár szerény hatáskörrel, — szolgálatába álljak s 
így vele s egyes tagjaival, kik közül nem egyhez 
régi benső barátság csatol, szorosabb összekötte
tésbe lépjek.

Már huszonhárom éve, hogy az egyház szolgá
latától megváltam. E hosszú idő alatt egy perezre 
sem szakadtak el ugyan a kötelékek, melyek lélek
ben az evang. egyházhoz fűztek, sőt több éven át 
az állami iskolában, hol alkalmazva vagyok, mint 
evang. hitoktató is működtem ; mégis lehetetlen 
volt őket megóvni attól, hogy némikép meg ne 
lazuljanak. Azért örömmel ragadtam meg az alkal
mat, mely a meglazult kötelékeket ismét szoro

sabbra fűzi s a megőszült öreget visszavezeti abba 
a körbe, melyhez a gyermek és ifjú legédesebb, 
legszentebb emlékei kapcsolódnak.

De nemcsak e szorosabb közösség megújítása 
ösztönzött a szerkesztőség elvállalására, hanem az 
a gondolat is, hogy mint szerkesztő jótékony, neme
sítő hatássaí lehetek oly lelkekre is, kikre eddig 
sem tanári, sem írói munkásságom ki nem terjed
hetett. Hosszas tanári pályámon kezdettől fogva 
a szív és lélek nemesbítése s az erkölcsi jellem 
erősbítése volt főtörekvésem (nem az ismereteknek 
minél nagyobb tömegben való közlése) s igazibb örö
met alig szerezhetett valami, mint ha e törekvé
semnek bármily csekély sikerét láthattam.

így csak kecsegtető lehet rám nézve az olyan 
állás, mely alkalmat nyújt eddig hatáskörömön kívül 
álló lelkekre is kiterjeszteni azt a munkásságot, mely
ben lankadást, elhidegülést még nem ismerek.

A feltüntetett okokból önként folynak a czélok 
és elvek, melyeket mint szerkesztő szem előtt 
fogok tartani s követni szándékozom.

A lap eddigi irányához híven ezentúl is első 
sorban olyan dolgozatokat fogok közölni, melyek 
a protestáns szellemnek megfelelő igazi, nem kene
tes szavakban, sem pusztán a vallásos szokások 
pontos megtartásában, hanem a szivet, lelket föl
emelő hitben s tiszta felebaráti szeretetben nyilat
kozó vallásosságot fölkeltik, ápolják és erősítik 
s ezzel szoros kapcsolatban az erkölcsi érzést fej
lesztik s a keresztyén erény ösvényén útmutatóul 
szolgálnak.

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P
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Törekvéseim közé fog tartozni azon kívül to
vábbra is a hitrokoni közösség érzetének ébren
tartása s megszilárdítása, főleg azon közösségé, 
melyben, mint hazai evang. egyházunk hívei egy
mással állunk, nem az ellentétek kiélesítése s azokra 
való folytonos utalás által más vallásfelekezetek
kel szemben, hanem a rokon sajátságok megóvása 
s a rajtok alapuló rokoni szeretetnek ápolása által, 
mely a legszebb összhangzatban lehet a legtisztább 
hazafiúi érzelemmel és emberszeretettel.

Hogy e törekvéseimet minél gazdagabb siker 
koronázza, nemcsak olyan közleményekkel szán
dékozom olvasóinknak szolgálni, melyekben a val
lásos. erkölcsi, vagy felekezeti irány kirívóan oktató 
módon jelentkezik, hanem bármely olvasmányokkal 
is, melyek, mint nemes ízlés termékei egyenes ok
tató czélzat nélkül is mívelő s nemesítő hatásúak 
lehetnek.

Ez által tán sikerülne elérnem, hogy az „Evan
gélikus Családi Lap“-pal, határozott evangélikus jel
lemének megóvásával, szaporodnék csekély száma 
azoknak a lapoknak, melyek nem hódolva a kor 
ferde ízlésének s a nagy sokaság tetszését nem 
vadászva, csak tiszta élvezettel járó szellemi gya
rapodást eszközlő táplálékot nyújtanak egyszerűbb 
s műveltebb lelkeknek egyaránt.

Azért a határozottan népies hangon és szellemű 
dolgozatokon kívül törekedni fogok kevésbbé egy
szerű, fejlettebb ízlésnek és észjárásnak megfele
lőket is közölni jól tudván, hogy a Luther-társaság 
tagjai közt, kik mint ilyenek lapunk olvasói is, 
nem csekély számmal vannak a műveltebb körök
ből s szívből óhajtván, hogy számuk évről-évre 
szaporodjék.

A kitűzött czélt azonban csak úgy lehet elér
nem, sőt feléje csak lassanként közelednem is, ha 
buzgó munkatársak tekintélyes száma törekvéseim
ben hathatósan támogat. Kérem és remélem, hogy 
e támogatást nem fogják tőlem megtagadni s nem
csak lapunk eddigi munkatársai fognak továbbra 
is fölkeresni becses dolgozataikkal, hanem újak 
és újabbak is meg fognak tisztelni közreműködé
sükkel. Ismertebb íróink közül többeket külön fel
kértem lapunk támogatására s egyesektől már 
eddig is vettem szives Ígéretet, melynek beváltá
sát bizalommal várom.

De a lap gyarapodására s tökéletesbülésére 
nézve hivatott munkatársak buzgó közreműködé
sénél nem kevésbbé fontos, hogy olvasóinak, vagyis 
inkább előfizetőinek, száma is mindinkább növe
kedjék. Mert kiválóbb, ismertebb írók hathatós 
közreműködése csak illő anyagi jutalmazás mel
lett remélhető, miben eddig a Luther-társaság a 
lap csekély bevételei miatt, nagy áldozatok mellett 
is csak kis mértékben részesíthette a munkatársakat. 
Másrészt az anyagi jutalmat nem váró munkatár
sak is buzgóbb, lelkesebb munkásságot fejthetnek 
ki, ha tudják, hogy dolgozataikat nem csak itt-ott 
kevesen olvassák, hanem nagyszámú olvasó közön
ség merít belőlük lelki élvezetet és táplálékot.

Azért kérem lapunk tisztelt előfizetőit, hogy ne 
csak magok, maradjanak hívek az „Evangélikus 
Családi Lap “-hoz, hanem hogy azt minél tágasabb

körben ajánlani és terjeszteni, neki minél több 
hívet szerezni szíveskedjenek.

Azzal a reménynyel, hogy kérelmem egy oldal
ról sem fog sikertelenül elhangzani s hogy lapunk 
szerkesztésére vonatkozólag kifejtett elveim meg
bízóimnál helyeslésre találnak, magamat tisztelt 
olvasóink szives jóindulatába ajánlom.

Isten áldása legyen munkánkon !
Torkos László.

M iképen a  sza rvas  . . .
Miképen a szarvas eped híves érre,
Isten! úgy óhajtlak, templomodba érve.
Én lelkem, óh Isten, szomjuhozík Hozzád:
Oh, mikor láthatom, színröl-színre orczád ?

Éj és nap kong az én kenyerem és sóhaj,
Jöjj Atyám, ne késsél biztató szép szóval!
A hivő sereggel itt imádlak Téged,
Szivemet Möntöm, áldozatul vegyed.

Szív, mire csüggedsz el, nyughatatlan mért vagy ? 
Megsegít az Isten : szerelme mi mély s nagy ! 
Oh, ki sír, kesereg, gondodat vesd rája : 
Béfödöz jósága s takargató szárnya.

Eddig is ki tartott, eddig is ki védett ?
Mért nem lön annyi bú. annyi baj közt véged ? 
Siralmas mélységből 0 vona ki engem,
S lefolyt bú árvize s kiderüle mennyem.

Az öröm napfényéi Te adóid, óh Isten,
A kiben én bíztam, a kiben én hittem ;
Te voltál kősziklám, Te vagy védőm ma is — 
Légy velem örökké, oltalmazó paizs!

Óh, miért hagynád el magadat, én lelkem?
Él az Úr, Ő benne vigaszom fölleltem.
Bízzál csak Istenben, jóság lakik Nála,
Óh, legyen Ő neki dicséret és hála!

Sántha Károly.

A t e s t v é r e k .
— Elbeszélés. —

I.
Elmennék én, már el is mentem volna,
Ha a bánat a szivemen nem volna ;
He a bánat a szivemre rászállott,
Engem igaz utamra nem bocsátott!

Már messze hangzott a nóta és Ilonka még 
mindig a tornácz korlátjához támaszkodva hall
gatta. Kis távolságban, a hol az út a rétek felé 
kanyarodott, látszott a tarka viganós lányok cso
portja. Gereblyével a vállaikon gyűjteni mentek, 
jó kedvvel énekelve. Egyre hangzott a nóta ; de 
mindig halkabban, míg végre az utolsó rázsa-szok-
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nya eltűntével elhallgatott és a puszta csendjét 
nem zavarta semmi.

Az egész puszta hallgatott. A zöld zsalus fehér 
tiszttartó lak úgy tűnt fel, a vetések zöld tenge
rében, mint egy kis sziget.

Ilonka a tornáczról gyönyörködve nézett szét a 
hullámzó búzavetéseken. Messze-messze, a meddig 
a szem ellátott, szép búzatáblák terültek el, fej
lődni kezdő kalászokkal, amott pedig a zöld rétek, 
majd sárga virágos repcze; és mind ez frissen, 
üdén mosolyog, megfürödve a reggeli harmatban.

A fiatal lányka is bele illett, az ő üde, mosolygó 
arczával, a nyári reggel keretébe ; fiatalság, jóság 
sugárzott arczárói, a mint lejött a tornácz néhány 
lépcsőjén ; kosarából szórni kezdte a szemet s nyá
jas hangon hívogatta kedvenczeit.

Csakhamar tele volt az udvar apró népséggel, 
a szelíd galambok fejére, vállára szálltak, a búbos 
tyúkok vidáman karicsolva szedegették a szemet 
s a kevély pulykák szárnyaikkal seperve a földet, 
egész csapatban lepték el az udvart. De egyszerre, 
mintegy parancsszóra szétrebbent a félénk népség, 
a mint egy ló gyors vágtatása hallatszott s néhány 
perez alatt a lovas be is ért az udvarra.

Csinos fiatal ember volt. élénk arczkifejezéssel, 
nyájas szemekkel; kezében egy illatos mezei virág
bokrétát tartott.

Ilonkához érve, jó reggelt kívánt neki, de le 
sem szállt a lóról, csak egy vizsgálódó pillantást 
vetett a tiszti lak bezárt zsaluira, aztán csalódott 
hangon szólt Ilonkához fordulva :

— Irma még alszik? Tegnap azt ígérte, hogy 
ha a rétekről jövök, már fenn lesz; mert ma aztán 
egész nap nem jöhetek cl.

Ilonka elpirult a fiatal ember szavaira, látszott 
szelíd, jóságos arczán, hogy szeretne neki valami 
vigasztalót mondani.

— Várjon egy kicsit, Jenő, megnézem Irmát, 
hátha fenn van ? megmondom, hogy maga van itt.

— Nem lehet válaszolt Jenő, nagyon sietnem 
kell, csak ezt a bokrétát akartam neki átadni, még 
rajta van a reggeli harmat, adja oda neki kérem, 
Ilonka! Átnyújtotta a bokrétát Ilonkának s meg- 
sarkantyúzva lovát, gyorsan elvágtatott.

Ilonka átvette a bokrétát s szomorúan nézett 
a szép harmatos virágokra ; arczának előbbi vidám
sága nem akart visszatérni.

Az út. a rétek felé ismét kanyarodott s újra 
közelebb jött a nóta*

„Ha a bánat a szívemen nem volna . . .“

Mintha a bánat Ilonkát is megcsapta volna, le
hajtott fejjel lassan indult el a ház felé, elvinni a 
bokrétát menyasszony nénjének, a ki azt ismét 
közönyösen félre teszi; talán el is száradna, ha 
Ilonka nem tenné azt is a többi mellé vízbe.

II.
Az öreg tiszttartónak Komáromy Andrásnak, 

két gyermeke volt csak, két lányka, Irma és Ilonka, 
a kiket az öreg úr, a felesége halála után, még 
jobban kényeztetett, mint annak előtte. Mert vala

hányszor rájuk nézett, mindig könybe borult a 
szeme: „Nincs már anyjuk szegényeknek“, gon
dolta, megsimogatva fürtös fejecskéiket.

Ennek a kényeztető nevelésnek meglátszott a 
hatása mindkét gyermeken, csakhogy különböző 
módon nyilvánult

Irma, a ki természettől fogva akaratos, szeszé
lyes gyermek volt, a ki minden kívánságát keresz
tülvitte, most, hogy csakugyan minden óhajtása 
teljesült, mindig újabb és újabb vágyakat, szeszélye
ket táplált, nagyon is kihasználta atyja szeretet.ét 
és engedékenységét. Ilonka ellenben, minden kényez
tetés daczára, igénytelen egyszerű maradt, sőt a 
kényeztetés úgy hatott rá, mintha ez által ő is 
több jóságra volna kötelezve.

Atyjuk egész kedvükre hagyta őket, hajlamaik 
így szabadon fejlődtek, a nevelés nem korlátozta. 
Irma egész lélekkel oda dobta magát a szórako
zásoknak, a mik a pusztán kínálkoztak ; kocsiká- 
?ott, egész élvezettel hajtotta a tüzes lovakat s 
addig czirógatta édes atyját, míg végre egy hátas 
lovat vett neki, a min aztán neki vágott a pusz
tának és rohant, mint a szélvész, hogy a béres 
asszonyok, mikor látták így vágtatni, babonásan 
mondták: „Talán a lidérczet űzi . . .“

És csakugyan a lidérczet űzte az unalom lidér- 
ezét, a mely őt mindjárt lenyűgözte, ha nem volt 
társaságban, ha nem szórakozhatott.

Ilonka egészen más volt; ő nem ért rá unatkozni, 
mert lassankint, a mint nőtt, átvette a háztartás 
gondjait s annak daczára, hogy Ő volt fiatalabb, ő 
volt a gazdasszony a háznál, mert Irma nem szere
tett effélékkel foglalkozni. Azonkívül Ilonka tudta 
mindig, mi történik a pusztán, kinek a gyermeke 
beteg, kinek kell meleg levest, vagy egy kis tejet 
küldeni ; télvíz idején, melyik gyermeknek nincs 
csizmája, a miért aztán elmarad az iskolából ; ilyen
kor mindig akadt csizma a tiszttartóéknál a kis 
mezitlábos számára.

És mikor nagy télen befútta a hó az utakat, 
hogy mozdulni sem lehetett a pusztáról, összegyűj
tötte az iskolába járó gyermekeket a nagy kony
hába, a hol oly jó meleg volt a tűzhely körül s 
tanítgatta őket a betűkre, hogy ne maradjon el 
nagyon a kis népség, mire visszakerülnek az isko
lába ; aztán imádkozott velük, mesélt nekik szép 
történeteket a kis Jézusról, hogy a sok apróság 
egész lélekkel függött a mesélőn.

Ilyenkor Irma világért ki nem ment volna a 
konyhába a sok szegény, rongyos gyerek közé, 
sőt Ilonkát is szemrehányásokkal halmozta el.

— De különös kedvteléseid vannak neked 
Ilonka ; micsoda öröm az, azokkal a piszkos gyere
kekkel foglalkozni ?

— Én szeretem őket, válaszolt Ilonka, aztán 
mindig eszembe jut, mit mondott Jézus: „Ereszszé- 
tek hozzám a gyermekeket11.

— Jaj Ilonkám, kiáltott fel tréfás ijedséggel 
Irma, csak ne kezdj bele te is prédikáczióba, elég 
azt minden hónapban egyszer élvezni a tisztele- 
tes úrtól.
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Ilonka ilyenkor rendesen elhallgatott, nem szere
tett vitatkozni ; különösen olyan dolgokról, a melye
ket nagyon is komoly és szent dolgoknak tartott. 
Mint rendesen a gondolkodó és a természetet sze
rető emberek, ő is nagyon vallásos volt; a puszta 
költészete, a természet fenséges volta az Istenhez 
vezették ő t ; szive, lelke megtelt vallásossággal s 
ez az érzés, a mint felnőtt, mindig erősebb és ön- 
tudatosabb lett.

Midőn már nagy leányok voltak, édes atyjuk 
egész ünnepélyességgel átadta nekik az anyjukról 
maradt és féltve őrzött emlékeket, Ilonka először 
is édes anyja régi bibliája után nyúlt, míg Irma 
egy drágaköves karkötőt kapott fel s mohón kap
csolta szép gömbölyű karjára.

Ez a magában véve csekély dolog jellemezte 
a két leányt. Ilonka hű maradt az ő kedves 
bibliájához, sokat forgatta s minden törekvése 
oda irányult, hogy úgy éljen, a hogy Jézus meg
mutatta nekünk ; hogy őt kövesse mindenben, le
győzve lehetőleg emberi gyarlóságainkat és követve 
az ő útjait.

Irma jelképe a csillogó ragyogó ékszer lett, ő 
az élet czéljainak a ragyogást, a szórakozást az 
élvezeteket találta s vágyott csillogni, ragyogni. 
Itt ugyan a pusztán erre kevés alkalma volt; de 
azt a keveset is mindig szívesen felhasználta. 
A pusztai fiatal gazdatiszteknek mind elforgatta a 
fejét szépségével s ha jó hangulatban volt, ked
vességével. De egyre sem tett Irma szépsége olyan 
erős hatást, mint Koltai Jenőre, a legszorgalmasabb, 
legtörekvőbb fiatal tisztre az uradalomban, a ki 
egész szenvedélyességgel szerette a szép leányt. 
Az öreg Komáromynak is kedvencze volt Jenő s 
örömmel látta a fiatal ember vonzalmát lánya iránt.

Irma talán maga sem tudta volna megmondani, 
hogyan lett Koltai jegyese. Talán épen nagyon 
unatkozott s hiúságának is nagyon hizelgett az, 
hogy korán férjhez menjen, csak akkor ijedt meg 
maga is, mikor már jegyesek voltak, hogy egész 
életét a pusztán fogja tölteni, a hol annyit; de 
annyit unatkozott.

Ilonka nagyon jól ismerte nővérét s tudta meny
nyire közönyös jegyese iránt s ez kétszeresen fájt 
neki ; nővérét is nagyon szerette, de Jenőt, a kit 
gyermekkora óta ismert már s a kit mindenki 
felett nagyra becsült, a nélkül, hogy talán magá
nak is megmerte volna vallani, egész szivéből 
szerette. Egyszer, még régen évekkel ez előtt, látta 
kint Jenőt a mezőn, a mint egy beteg cselédet, a 
ki a mezőn munka közben hirtelen rosszul lett, a 
saját lovára segített, ő maga kantárszáron lépés
ben vezette lovát s úgy vitte haza a szegény bete
get. Ezt nem tudta Ilonka elfelejteni. De Jenő 
Irma mellett alig vette őt észre ; ő félre is vonult 
s egész lélekkel fordult a szegények és szenvedők 
félé, a kiknek, úgy gondolta, hasznukra lehet. Nem 
érezte ő magát boldogtalannak, azok közé a ked
ves teremtések közé tartozott, a kik mosolygó és 
vidám arczczal tudnak lemondani, jókedvvel vise
lik az élet terheit és örömmel fogadnak minden 
jót, a mit az élet nyújt nekik.

Ilonka csendesen lépett be Irma lefüggönyözött 
szobájába, a ki még jóízűen aludt, de az ajtó nyí
lásán át beszűrődő fény, mely épen szeméhez ért, 
felébresztette őt.

— Ah — szólt ásítozva — minek járkálsz ily 
korán Ilonka? mindig felköltesz engem!

— Jenő volt itt — mondta Ilonka — ezt a 
virágot hozta neked.

— Tedd le — szólt türelmetlenül Irma, a mint 
Ilonka a virágot feléje nyújtotta. — Jaj, de álmos 
vagyok — tette hozzá zsörtölődve.

— Pedig ma korábban kell felkelned, az apa 
táviratot kapott, azonnal be kellett mennie a vá
rosba s ma jön a bilitkei puszta új bérlője, Bal- 
kányi, a kivel az apának dolga lett volna. Most 
már nekünk kell őt fogadni s ehhez te jobban 
értesz. Az apa kéri, hogy majd várja meg őt, mert 
ebédre haza jön.

— Mikorra ígérkezett Balkányi ? — kérdezte 
Irma érdeklődve.

— Az apa úgy mondta, hogy kilenczre már itt 
lehet — válaszolt Ilonka.

— Kilenczre — mondá Irma — hiszen még 
alig lehet hét óra.

— Igen, de míg te felöltözöl . . .
— Igazad van, az soká tart. Kérlek, add ki 

a rózsaszín ruhámat, úgy-e az áll legjobban nekem?
— Neked minden jól áll — szólt Ilonka őszin

tén, a ki leghívebb bámulója volt nővére szépsé
gének.

Irma öntelten mosolygott és csakugyan hozzá
fogott az öltözéshez.

Az új bérlőről már sokat hallottak, első sorban 
azt, hogy nagyon gazdag, a ki csak azért bérelte 
ki a pusztát, hogy megismerje, mert meg akarja 
venni s csakis nyáron lakik a pusztán, a telet a 
székvárosban tölti.

A várt vendég meg is érkezett, Irma- fogadta 
őt, már teljes díszben, még a mezei bokrétából is 
tűzött néhány szálat sötét hajába ; mert tudta, hogy 
az jól áll neki.

Balkányi, a bérlő, nagyon szívesen beleegyezett, 
hogy megvárja az öreg Komáromyt, a míg a vá
rosból visszatér; addig Irma mulattatta őt. Aztán 
megjött az öreg úr is, megbeszélték minden dol
gukat és öreg este lett, mire galkányi elment.

Balkányi azután is gyakori vendége lett a 
Komáromy-családnak s Irma mindig kitűnő szí
vességgel fogadta s mindig nagyon kedves volt 
vele szemben; de annál hidegebben viselkedett 
vőlegénye iránt, úgy hogy szinte kétségbeejtette a 
szegény fiút szeszélyeskedésével s még ha tudta 
volna, hogy Irma alig várja azt az időt, a midőn 
felbonthatja mátkaságát, hogy Balkányival jegyezze 
el magát, a kinek oldalánál sokkal kellemesebb és 
kedvére valóbb életet folytathat majd ! Hiszen ha 
Jenő felesége lesz, itt kell maradnia a pusztán, a 
százszor, ezerszer megunt pusztán, míg úgy szóra
kozások, mindenféle kedvtelések várják, a miket 
csak a nagy vagyon, a gazdagság nyújthat Az 
eszébe sem jutott, hogy a két férfi jellemét hason

iii.
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lítsa össze, a kiváló jellemű, nemes szivű Jenó't és 
a közönséges Balkányit, a milyen ember tuczat- 
számra terem a világon.

De a szakítás módját nehéz volt eltalálni. Aty
ját nem kérhette fel közbenjárónak, a kiről tudta, 
hogy nagyon szereti Jenőt s a ki bizony duzzogni 
is fog reá Jenő miatt. No de majd körülczirógatom, 
gondolta Irma. Csak egyszer már tűi legyen a leg
nehezebben. Ilonkára gondolt, a jószivű Ilonkára, 
a ki daczára annak, hogy fiatalabb, vele szemben 
sokszor úgy viselkedett, mintha ő lenne az öregebb: 
a kis mama.

Fölkereste hát .őt egy délután a kis kertben, 
midőn épen rózsáit tisztogatta, leültek együtt a kis 
padra, a mely egy gömbakáczot fogott körül s 
Irma elmondott Ilonkának mindent, a mit már az 
különben régen sejtett, hogy milyen nehéz hely
zetbe jutott; eljegyzését mindenáron fel akarja bon
tani, de mégis valami olyan módon, hogy Jenőt 
se sértse meg nagyon. Elmondta, hogy Jenő ma 
estefelé idejön, a mint mondta, komolyan akar 
Irmával beszélni; de ő ki akarná kerülni ezt a 
találkozást, azért Ilonkát kéri, beszéljen ő Jenővel, 
adja át neki a gyűrűt, igyekezzék őt megnyug
tatni, hogy jobb most elválniuk, a míg nem késő, 
hiszen ők nem egymásnak valók.

Ilonka figyelemmel hallgatta nővérét, mindezt 
körülbelül tudta ő már, de a bizonyosság mégis 
fájt neki, szívből sajnálta Jenőt, a kiről tudta, 
mennyire szereti Irmát, de megígérte testvérének, 
hogy igyekezni fog mindent jól elintézni. Irma, 
mint a ki nagy tehertől szabadult meg, örömmel 
ugrott fel és megcsókolva nővérét, visszatért a 
házba, hogy Balkányival kilovagoljon.

Ilonka ott maradt a magányos kis pádon, kezé
ben a gyűrűvel, mit Irma adott át neki s nem
sokára hallotta a két távozó ló vágtatását, mely 
lassan-lassan elhangzott a pusztán.

Ilonka érezte, hogy nagy feladatot vállalt ma
gára, de a jó Istenre gondolt, a ki már sok nehéz
ségen átsegítette; nagyon jól ismerte Jenőt, a ki 
áldott jó szive mellett nagyon szenvedélyes volt 
és Irmát nagyon szerette.

Közben múlt az idő, hallotta, a mint Jenő meg
érkezett s tudakozódott, hogy hol vannak.

— Itt vagyunk Jenő — kiáltja Ilonka az abla
kon át a kis kertből — ide jöjjön !

S vidámságot erőltetett arczára, a mint Jenő 
elébe ment; de az alig üdvözölte őt, nagyon fel 
volt indulva, hogy Irmát nem látta itt.

— Hát Irma megint nincs itthon? — mondja 
izgatottan Jenő — pedig kértem, könyörögtem neki, 
hogy csak ma várjon meg.

Jenő arcza annyi igaz, mély bánatot fejezett ki, 
hogy Ilonkának minden bátorsága eltűnt.

— Édes Jenő — kezdte Ilonka gyöngéd han
gon — nem szabad mindjárt úgy kétségbe esni, 
hiszen . . .

— Nem szabad ? — szakította félbe hevesen Jenő 
— mikor egy egész élet boldogságáról van szó!

Ilonka zavarában iámét elvesztette a megsza
kadt beszéd fonalát s az izgalomban a kezében 
tartott gyűrűt leejtette a földre s az odagurult Jenő

lábaihoz. Jenő mohón utána kapott, most már nem 
kellett semmi magyarázat, a visszaadott gyűrű be
szélt eleget.

— Visszaadta — szólt Jenő tompa hangon s 
pillanatnyi hallgatás után hozzá tette : eh, én meg 
eldobom magamtól ezt a hitvány életet! és meg
indult kifelé a kertből . . .

De valaki útját állta ; egy remegő, egy síró kis 
leány, a ki ebben a nehéz helyzetben kutatott, 
keresett valami vigasztaló szó után, a melylyel 
megdöntse ezt a sötét elhatározást. . .

—- Gondoljon az Istenre, Jenő — szólt szagga
tott hangon Ilonka — igen. . .  és gondoljon az 
anyjára, az édes jó anyjára . . .

— Az anyámra ? — ismételte gépiesen Jenő ; 
zavart, kuszáit gondolatai között alig volt egy 
világos eszme. Valami tompa kétségbeesés fogta 
e l.— Az anyámra? ismétlé újra és egyszerre fel
tűnt szemei előtt egy öreg-öreg asszony, a ki messze 
tőle ott lakik egy kicsike kis szobácskábán, még 
mindig abban a régiben, a hol a kis fiával lakott 
valaha, a kit ő nevelt fel a két keze munkájával; 
a kinek a hangját hallotta először, a hogy fel
ébredt, a kinek az imája mellett aludt el, a ki hát 
azért küzdött, azért fáradt egész életén át, hogy 
mikor aztán azt az egyetlen egy fiát felnevelte, 
mikor szemében a könyek végre felszáradtak volna, 
az az egyetlen, az a féltett fiú, eldobja magától 
az életet, egy szép, egy szívtelen leány miatt ? . . .

*— Köszönöm Ilonka -— szólalt meg végre Jenő, 
mintegy kábulásból magához térve — hogy az 

„anyámat említi, egy perczig elfeledkeztem róla . ..

IV.
Balkányi és Irma esküvője nemsokára megtör

tént. Irma nagyon boldog volt, mert esküvőjét nagy 
fénynyel ünnepelték; fővárosi lakásukat pompásan 
rendezték be a legdivatosabb bútorokkal, szóval 
minden úgy történt, a hogy Irma óhajtotta s ő 
megindult azon az úton, a melyet maga választott, 
a mely nagyon fényesnek Ígérkezett. Megindult, 
hogy élvezze az életet, hogy ragyogjon, hogy csil
logjon, megindult, mint egy aranyos szárnyú pil
langó, mely élvezi a meleget, a napfényt, nem 
törődve a holnappal s boldogan szürcsölve a mé
zet, melyet a pillanat nyújt.

Egy évre Irma férjhez menetele után ismét 
ünnep volt a pusztán, a másik tiszttartó kisasszony, 
az Ilonka — . . .  hogy az Isten áldja meg — tették 
utána a béres asszonyok — tartotta az esküvőjét, 
kevesebb fénynyel, mint Irma, de igazi boldogság
gal. A vőlegény Jenő volt, a ki csodálkozva vette 
észre abban a kétségbeesett perezben, mikor Irmát 
elvesztette, hogy ezt sohasem szerette szívből, 
igazán és hogy az eddig figyelembe sem vett kis 
Ilonka az az igazi gyöngéd, jószivű teremtés, a 
milyenről álmodozott s a milyennek vakságában 
Irmát képzelte. Ok most feltalálták egymást, a két 
egymásnak való természet megértette egymást.

Ilonka hát ott maradt a pusztán, a hol bölcsője 
ringott, a hol legelső gyermekjátékait lejátszta, ott 
tűzte fel homlokára a menyasszonyi koszorút, a
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melybe a puszta virágaiból is tűzött néhány szálat. 
S itt kezdték meg az új életet együtt. Míg Irma 
esküvőjét nagy fénynyel ünnepelték, Ilonka min
dent egyszerűen akart, csak a jóságával bánt paza
rul. Tudta a puszta minden lakója, hogy ma eskü
szik a jó Ilonka kisasszony, mert minden szegény, 
minden elhagyatott részesült valami örömben az 
áldott kis kezek által. Férjétől az első kérése az 
volt, hogy vegyék házukba az árva Marczit, a 
pusztai kóbor gyereket, a kinek se apja, se anyja, 
csak az irgalom vet neki itt-ott egy falat kenyeret.

így kezdte meg Ilonka az új életet és így foly
tatta is azt tovább és ilyen élet mellett nem ma
radhatott el az Isten áldása. Mert hiszen az ilyen 
élet magában hordja a boldogságot és elégedett
séget, a hol minden tettnek, minden cselekedetnek 
a rugója a vallásosság és ezzel kapcsolatosan a 
jóság. Jaj annak a családnak, a hol nincs meg az 
igazi mély hit, az Istenben vetett bizalom, ott a 
vidám jó napok is csak színtelenek, mint a nap
fény nélkül kinyílott virág s a balsors szomorú 
napjai kegyetlenek, ha nem vigasztal a h it ; jaj 
annak a házaspárnak, a mely sohasem imádkozott 
együtt, igazán ! Ilonka leikéből áradt ki a mély 
vallásosság, mely központja lett az egész család
nak. Isten nevében kezdtek a munkához, azzal 
végezték a napot, küzdelmeik ott kerestek vigasz
talást és ott találtak enyhülést . . .

V.
Irma a telet rendesen a városban töltötte fér

jével, csakis nyáron néhány hónapra mentek le a 
pusztára s ezt az időt is folytonos szórakozásokkal 
töltötték. Nagy vadászatokat rendeztek s kirándu
lásokat, halászó estéket, csolnakázást, szóval soha 
sem fogytak ki a mulatságból.

Két gyermekük volt, egy fiú és egy leány, de 
azokra a cselédek vigyáztak ; mert a mama nem 
ért rá a sok mulatság miatt velük foglalkozni. 
A gazdagság megadta neki mindazokat az eszkö
zöket, melyekkel minden élvezetet megszerezhe
tett magának, de ha egy-egy átmulatott éj után 
gondolkozni kezdett volna, hogy lehet-e ezt a haj
szát a mulatságok után életnek, igazi életnek 
nevezni, vagy az-e az ember valódi czélja és ren
deltetése, hogy a szabóknak, ékszerészeknek folyto
nos munkát adjon ennek a porhüvelynek a feldí
szítésére, a mely úgy is csak por és hamu lesz 
egykor, mialatt a lélek szükségleteit elhanyagolja? 
akkor bizonyára érzett volna némi lelkifurdalást.

A két testvér csak nyáron át találkozott, akkor 
is csak ritkán, nagyon eltértek az életczéljaik ; s 
daczára a testvéri szeretetnek, mely mindkettőjük
ben megvolt, idegenül érezték magukat egymás 
társaságában.

Irma néha átkocsizott nővéréhez, legtöbbször 
délelőtt, mikor nem voltak még vendégei; de ilyen
kor nővérét mindig elfoglalva találta, vagy a gyer
mekekkel, vagy házi teendőkkel s a munka gyö
nyöreit Irma soha sem tudta megérteni, sem a jól 
teljesített kötelességek boldogságát. Nem tudta, 
hogy bármilyen csekélyke körben is a híven és

igazán teljesített kötelességeknek épen olyan érté
kük van, mint azoknak a nagy tetteknek, melyek 
egy világot ejtenek bámulatba. A hangya szorgalma 
csodákat mível és a szerető igaz női lélek az ő 
kis családja körében lehet olyan hős, olyan bátor, 
mint azok, a kikről a történelem beszél . . .

Mindezek ismeretlenek voltak Irma lelke előtt. 
Olyan szomorú volt az. hogy a két testvér nem 
tudott miről beszélni!

Ilonkát nem érdekelték nővéíe új ruhái, ék
szerei ; s Irma unatkozott, ha Ilonka elbeszélte, 
hogy mit csinált tegnap a kis Erzsiké a galambok
kal, .hogy játszik Béla a kis kutyákkal, hogy Klári
kának már foga van, László pedig már ismeri a 
betűket és más sok ilyen apróságot, a mivel a 
szive tele volt s a miről azt képzelte, hogy Irmát 
is, a kinek szintén vannak gyermekei, csak ez 
érdekelheti.

De Irma csak perczekre szerette a gyermekeit, 
ha szépen, tisztán felöltözve hozzávitték, megpas- 
kolta az arczocskáikat, megcsókolta a homlokukat, 
ezzel eleget vélt tenni anyai kötelességeinek. Ilon
kának ez érthetetlen volt s így a két ellentétes 
természetű testvér nem érezhette jól magát együtt: 
a külső megjelenésére hiú Irma és a kötelességeire 
büszke Ilonka !

El is hidegült a viszony a két család között, 
mind ritkábban találkoztak, a hogy múltak az évek 
és nőttek a gyermekek. Később Irmáék nyáron 
sem jöttek a pusztára s mikor aztán az öreg 
Komáromi is meghalt, teljesen megszakadt az össze
köttetés a testvérek között,

VI.
Hullnak a rózsák, de újra kivirágoznak ; csak 

azok a rózsák, a melyek szép asszonyok arczárói 
hullnak le, nem akarnak újra kivirágozni. Ez az, a 
mi annyira aggasztja Irmát, a mint újra és újra 
a tükrébe néz, de hiába, mindig ugyanazt a rán- 
czot látja, ugyanazokat az ősz hajszálakat. Egyszer 
valaki azt mondta neki, hogy megöregedett s e 
megjegyzés a legélesebben nyilait a szivébe, jobban 
fájt neki, mint bármi más. Azóta rettegve néze
gette magát a tükörben.

Mikor a férje alig pár heti betegség után meg
halt, bár sajnálta őt, mégis álmatlan éjeket nem 
okozott ez neki. A köteles gyászt híven kitartotta, 
hiszen a nagy világban az úgy szokás s a gyászév 
második felében is csak kisebb szórakozásokban 
vett részt; a formaságot mindenben megtartotta, 
ez volt a fő, hiszen nála nem a szív hozta össze 
ezt. a házasságot és így a szív nem is gyászol 
hatott.

Gyermekei nőttek, fejlődtek ; de ő alig ismerte 
őket, betegágyuk mellett nem virrasztott szerető 
gonddal soha; nem leste dobogó szívvel lelkűk 
rügyeinek fakadását, nem őrködött éber szemekkel, 
hogy szivük zsenge fejlődését hideg fagyok ne 
érjék, hagyta őket nőni -édes anya nélkül . . .

Leánya, szép leány lett, a kivel büszkén jelen
hetett meg együtt s jól ' esett ilyenkor hallani, 
hogy testvéreknek nézik.
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Sietett is őt férjhez adni, és pompásan adta 
férjhez, előkelő, gazdag emberhez, a ki minden 
tekintetben megfelelt az igényeinek. A fiatalok 
minden évben meglátogatták őt, s ő viszont azokat, 
de mint idegenek álltak egymással szemben, nem 
kötötték őket össze ezer szállal azok az édes köte-

az ifjúság! Ezt érezte már Irma régen, a mint 
egyedül járkált pompásan berendezett lakásában. 
Leánya messze vidéken lakott, fia pedig megcsö- 
mörlött a nagyvárosi élvezetektől, valami új, izgató 
szórakozásra vágyva, Afrikába ment oroszlánra 
vadászni.

lékek, a miket az édes anyák, még a bölcsőnél 
kezdenek összefűzni.

A fiával is így volt, bár együtt laktak, alig 
látták egymást egy-egy perezre ; mindegyikük a 
saját szórakozásai után járt, nem igen maradt 
idejük a bizalmas együttlétre.

És e közben múltak az évek szédítő gyorsa
sággal és bizony hulltak a rózsák, a kivirágzás 
minden reménye nélkül eltűnt a szépség, elszállt

Olyan egyedül, nagyon egyedül érezte magát.
Voltak néha ilyen perczei az előtt régen is, ha 

kifáradva a mulatságok zajában, rövid időre eszébe 
jutott a fáradság és lehangoltság óráiban ennek a 
léha életnek a hiábavalósága; de az csak olyan 
volt, mint a futó szellő az égen, egy új szórako
zás, egy új mulatság elűzte . . .

És az évek csak rohantak tovább, egyszer csak 
azt vette észre Irma, hogy megöregedett. Fáradt
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Volt, a társaság, a mulatság untatta, egy darabig 
még erőltette a dolgot, beledobta magát a szórako
zások árjába, de érezte mindenütt, hogy fiatalsága 
elhagyta, ott állt a tél küszöbén, #egy szomorú öreg
ség előtt, kenyér nélkül, meleg ruha nélkül; mert 
nem környezte sehol szeretet.

Vágyott, talán először életében igazán, szeretet 
után, vágyódott a gyermekei után. A fia, tudta, 
nem jöhet egyhamar haza hosszú htjából ; írt hát 
a leányának, hogy közeledik a karácsony, jöjjenek 
fel és töltsék nála az ünnepeket. A leánya azonnal 
válaszolt, nagyon megköszönte anyja meghivását, 
de — így írt —■ lehetetlen most elmenniök, egy 
házi bált fognak tartani épen karácsony egyik 
ünnepén s most is tele a házuk vendéggel, de 
anyját hívta le magukhoz, őt is fogja érdekelni, 
ha megismeri az ő vidéki társaságukat.

— Nem, nem — gondolta Irma — a mulat
ságból és társaságból már elég volt, valami egyéb 
után vágyott; a napok oly hosszúk voltak, ő, a 
ki minden idejét szórakozások között töltötte, nem 
tudta mivel elfoglalni magát. Eszébe jutott a puszta, 
a nyugalmas, csendes puszta, a mely most hófehér 
leplébe burkolva aluszsza téli álmát, a melyből 
csak tavaszszal ébred fel, ott lehet csak csend 
és nyugalom . . . Egy hirtelen ötlettől megkapva, 
elhatározta, hogy a karácsonyt a pusztán fogja 
tölteni, a hol már annyi éve nem volt.

Mindjárt parancsot adott cselédjeinek, hogy 
készüljenek az utazáshoz s táviratoztak a kulcsár- 
nénak a pusztai kastélyba, hogy várják őt

Egy hideg deczemberi alkonyon, épen egy nap 
pal karácsony estéje előtt, megérkezett Irma a 
pusztára, fehér volt ott minden, csak a lenyugvó 
nap sugarai vontak piros sávokat a havon ; csend 
volt mindenütt, csak a varjuk csoportja károgott 
a levegőben, fel-fel röppenve a lovak csengőinek 
zajára, hogy néhány lépéssel tovább újra leszálljanak.

Irmát szinte elbágyasztotta az éles pusztai 
levegő, jól esett megérkeznie a jól befutott szo
bákba. Itt volt hát újra azon a helyen, a hol fiatal
ságában annyit időzött, valami szomorúság fogta 
el, melyet sehogy sem tudott lerázni. Igen, itt volt 
fiatal, itt volt szép, szép és fiatal ; de semmi egyéb ... 
minden emléke ezekhez fűződött! Milyen jól esett 
volna, ha csak egyetlen egy emléket is talál, a 
melynek a szépség, fiatalság nélkül is lenne értéke, 
de semmi, semmi! . . . Szinte várta, hogy a nagy 
tükrök valamelyikéből egyszer csak kilép az a 
rózsás arczú, üde fiatal asszony; ah, de az eltűnt, 
el örökre, nyomtalanul és nem, nem maradt utána 
semmi. Már kezdte bánni, hogy idejött, emlékei itt 
még bántóbbak lettek . . .

Az öreg kulcsárné jött be s kérdezte, nem pa
rancsol-e valamit. Hogy megörült neki ! Ez is meg
öregedett, megőszült, mióta nem látta ; de olyan 
tisztes öreg arcz, a kire jól esik ránézni. Elkez
dett kérdezősködni tőle a pusztai dolgokról s az 
öreg hű cseléd nagyon közlékeny lett, annyi min
dent el tudott beszélni, a mint látta, hogy asszonya 
érdeklődik szavai iránt, elmondta a puszta minden 
ügyét, baját s mikor aztán az ő leányáról s az 
unokáiról kezdett beszélni, öreg vonásai szinte meg-

ifjultak, felolvadtak a szeretetben. Elmondta, hogy 
a kelecsényi pusztán az új templomban a templom
felszentelésen, a mi karácsony első ünnepén lesz, 
az ő legfiatalabb unokáját fogják megkeresztelni.

— Hát van templom a kelecsényi pusztán ? — 
kérdezte Irma csodálkozva és elpirult, hogy nővé
rére, a ki ott lakott, oly keveset gondolt.

— Most építették, kérem alásan — válaszolt a 
kulcsárné — a kisebbik fiú, a László úrfi emlékére, 
a méltóságos gróf adta hozzá ingyen a telket s a 
tiszttartó úrék építették. Azt beszélik, hogy mind 
bele építették a László úrfi örökségét és a Béla 
úrfi, meg a tiszttartó kisasszonykák, még az is, a 
ki férjnél van, mindegyik adott hozzá valamit. De 
takaros kis templom ám ! Mindkét pusztáról a 
cselédség ingyen adta a napszámot, a mi béreseink 
is dolgoztak rajta.

— A László emlékére, gondolta magában Irma, 
hát meghalt a kisebbik fiú ? Restelte a cseléd előtt, 
hogy még ezt sem tudta a nővéréről . . .

— Mi baja is volt a Lászlónak ? — kérdezte 
azután.

— Ideglázban halt meg a lelkem — szólt si
ránkozva az öreg asszony — jaj de szörnyen saj
nálta is mindenki az áldott tiszttartó úrékat, a 
szegények istápolóit, hogy is bocsáthatott rájuk 
ilyen csapást az a felséges úr Isten.

Irma nem kérdezősködött tovább s az öreg 
cseléd is elhalgatott Irma Ilonkára gondolt, a jó 
kis Ilonkára, egyetlen testvérére, eszébe jutottak a 
gyermekkor boldog, gondtalan napjai, Ilonka, a ki 
mindenben engedett neki, a ki fiatalabb létére min
dig az okosabb volt, a ki egészen más életet élt, 
mint ő, a ki sohasem gondolt magára, mindig 
másokkal törődött, mások bajaival, mások örömei
vel ! Úgy látszik hű maradt önmagához, úgy gyá
szol, hogy az Istennek épít hajlékot.

Ha ő, Irma, sem gondolna annyit magára, ha 
ő is tudna másokkal foglalkozni ! Most is mennyi
vel gyorsabban telt el az idő, hogy Ilonkával fog
lalkozott !

Elhatározta, hogy másnap elmegy Ilonkához s 
e fölött olyan örömet érzett, szinte csodálkozott, 
miért is nem látogatta meg eddig is testvérét.

Dr. Moravcsik Gyula,né.
(Vége köv.)

A m a g v e t ő .
— Képünkhöz. —

Ki ne ismerné Krisztus Urunknak szép példa
beszédét a magvetőről?

Kiment a szántóföldre s bőven hinti szét a 
magot, hogy Isten áldásával bőven arathasson is. 
De a magnak nagy része nem esik a termőföldre. 
Sok szem az útra hull, hol eltapossák vagy a 
madarak felcsipdesik. Sok a sziklás, köves földre 
vagy a tövisek közé esik, hol kikel ugyan, de 
mielőtt felnövekednék s új magot teremne, elszá
rad. Csak egy részét fogadja magába a jó termő
föld, hol kikelve s felnövekedve, bő terméssel örven
dezteti meg gazdáját.
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Értelmét is bizonyára mind tudják olvasóink, 
hisz bő alkalmuk volt és van vele megismerkedni 
iskolában s szentegyházban egyaránt.

Tudják, hogy a magvető maga Jézus, a mag 
az Isten igéje s a különféle föld. hová a magok 
hullanak, az Isten igéjét halló emberek lelke.

Az út, a sziklás föld és a tövisek oly emberek 
lelkét jelenti, kik Isten igéjét hamar elfelejtik, vagy 
rövid ideig megtartják ugyan, de az tartósan nem 
tud bennük gyökeret verni, mert a gonosz indula
tok és világi gondok elfojtják. A jó földhöz olyan 
emberek lelke hasonló, kik Isten igéjét nemcsak 
hallják, hanem szivükben meg is tartják s a kegyes 
élet nemes gyümölcséit termik. ,

Országszerte megnyíltak az iskolák, mindenfelé 
újra kezdik hinteni a magvakat a fogékony ifjú 
lelkekbe.

Vajha csak jó magot hintenének el mindenütt, 
mely közé nem keveredik egy szem konkoly sem 
s vajha jó földre találna az az ifjúság legnagyobb 
részében !

Evangélikus apák és anyák, ne feledkezzetek 
meg gyermekeitek lelkiismeretes iskoláztatásáról, 
ne vonjatok el egyet se bármily okból az iskola 
szorgalmas látogatásától. Az Isten félelmén alapuló 
lelki világosság volt mindig az evang. egyház leg
szilárdabb alapja ; — ne engedjük, hogy ez alap 
megrendüljön ! —6.

A l k o n y .

— Hagyjon békét! Maga vérig zaklatja lel- 
kemet!

A fiatal asszony indulatosan szakítja ki magát 
férje karjaiból s vad futásnak ered. Fut, fut, esze
veszetten, fulladozó lélekzettel, haragtól kipirult 
arczczal, sötét szemeiben a gyűlölet vad füzével. 
Fut vakon, a merre lábai viszik . . .

— Most már vége, vége mindennek! — lihegi 
egyre-másra, a nélkül, hogy tudná, mit beszél. 
És szalad, mintha űznék, végig a gyönyörű árnyas 
parkon, le a bársonyos zöld rétre, onnan az ingo
ványba, a mocsarak közé, a Rákos mentében.

Katinka megvadult.
A fölháborodás önkívületében nem bír többé 

önmagával. Csak egyet tud, azt, hogy most véget 
fog vetni fiatal életének.

Egyszerre ereje elhagyja. Térdei megcsuklanak, 
fáradtan, kimerültén rogy a nádas szélén a nyir
kos fűre . . .

A karcsú nádszálak tömött bugái hajlongva 
bóbiskoltak, a mint túlsúly terhe alatt lekonyulva, 
apró csillagpihéjiiket rázogatták szét a végtelen 
űrben. Titokzatosan susogott a nyugati szél a ná
dasok közt, meg-megzörgetve a nagy táblákat s a 
karcsú szálakat földig hajtogatva. Házsártos vad- 
kacsa-falka hápogva marakodik, egymást csipkedve 
az éjjeli szállásért. Kedélyesen himbálódzik egy 
szál bugán a nádiveréb. Éles sipítása messzire el
hangzik. A vizityúk is a bibiczczel együtt néha 
bele kotyog az alkony csöndjébe. Egy szénfekete, 
sárgalábú, bársonyos piczi vizicsirke kipördiil a nád

közül. Katinkát megpillantva, megremeg, elsipogja 
magát, futva menekül anyja védő szárnya alá, a 
hol csöndes pityegés közt bele temetkezik anyja 
fölborzolt tollazatának meleg pihéjébe. Ismeretlen, 
édes madárfüttyögés hangzik föl s reá lomhán 
csúszik ki a vízből egy szörnyeteg. Undok, ocs- 
mány, fekete teknősbéka. Ripacsos, fekete-sárga 
pettyes lábainak éles karmait mélyen bele vájja 
a selymes fűbe. Néha megáll, majd tovább csúszik. 
Förtelmes hosszú nyakát előre nyújtva, szimatol a 
levegőben. Mintha várna valakit, széttekint, hanem 
csalatkozva tovább kúszik, undok farkát maga után 
vonszolva. Egy vidra csöndesen kisompolyog a 
sűrűségből. Szárazföldet érve, apró, rövid lábaival 
neki iramodik a Rákosnak. Pusztítja irgalmatlanul 
a patak ízletes rákjait és habzsolva igyekszik éhes 
bendőjét mennél jobban e kiváló csemegével meg
tölteni.

Katinka egész testében megborzong.
Irtózat, rettenetes félelem, iszony vesz rajta erőt 

és megbénítja remegő tagjait. Ez az undorító ször
nyeteg, teknősbéka tud tehát ily remekül fütyölni? 
S mily csábosán édesgeti magához rút párját! . . .

És ő t . . . őt . . . Ventery Árpád, ez a gonosz 
férj, se nem édesgeti, se nem kecsegteti kedves
kedésével, hanem inkább elidegeníti ridegségével 
és édes keveset törődik azzal, hogy ő (már mint 
Katinka) kisírja gyönyörű, sötét szemeit, holott az
előtt annyira szerette azokat csókolgatni.

De hát ki itt a hibás ? Ki az oka az örökös 
viszálynak? 0, Katinka, bizonyára nem.

Hirtelen felfortyanó vére nem sokat törődik a 
más bajával. Egy sötét árny furakodik közibük. 
Katinka forró vére izzó vad szenvedélyt követel. 
S ez a halvérű Árpád, az ő hideg, holdvilág sze
relmével egészen kihozza sodrából a heves vérű 
menyecskét. Az egyik csupa láng, emésztő tűz, a 
ki önmagától elég. A másik téli napsugár, fagyos 
derű. A megtestesült szeretetreméltóság és vérlá- 
zító hidegség egyszersmind.

— Mire is való oly álomszuszék, mint Árpád? 
A ki semmiben sem ellenkezik s még egy kicsit 
veszekedni sem lehet vele ?

Itt már a nőnek kell szerepet cserélni, Katinka 
tehát egyet fordít a dolgon, fölcsap regényhősnek 
s mindjárt egy kis öngyilkossággal akarja ltezdeni. 
így tépelődve, benéz a nádasba.

— Brrrr ! Ez csúnya dolog. Ide, e feneketlen 
mélységbe, e sötéten csillogó, fekete vizi tükörbe 
temetkezni . . nem fizetné ki magát . . . Huh ! Mily 
borzalom ! Tán még bele is harapna gyönge rózsa
szín búsába az a förtelmes teknősbéka? De kígyó 
is lehet ott, abban a szörnyű mélységben. Hátha 
még a temérdek pióczára gondol ! . . .

Igaz, ő meghalni készül. De nem így. Óh! Nem, 
nem, nem! Valami ideális módon, mint például 
Hófehérke vagy Csipkerózsa . . .  Ily csúf halált csak 
nem választhat magának? így Árpád meg se si
ratná . . .  de tán meg se nézné . . .

Forró vérét a nádasból fölszálló nyirkos párá
zat lassanként lelohasztá, Fázni kezdett. A nap 
mind jobban alább-alább szállt. A hűvös esti szellő 
fagyosan legyezé körül didergő tagjait.
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Ezalatt a búcsúzó sugarak mindjobban aláme
rültek a nádasok mögé. A nap már bevonta arany 
sátrát. Sugártalan, vérpiros korongja ott égett az 
ég alján s mint egy megtörő szem, alább-alább 
sülyedve, fokozatosan sötétült. A falusi kis harang 
is elsírta már búcsúztatóját azért, a kit örök pihe
nőre letettek.

A fiatal asszony még mindig ott álmodozott 
ülőhelyében. Esze megállt, nem tudott gondolkozni, 
csak bámult, bámult, tágra nyílt szemekkel a sem
miségbe . . . Egyszerre fejét fölrántva, szeme az égre 
meredt.

— Szent Isten! — riadt föl s mindkét kezével 
a fejéhez kapott. — A nap leszáll. Ez a lángvörös 
korong, úgy rémlik neki, mintha Árpád intene fáj
dalmasan végbucsút . . ; Soha még le nem szállt a 
nap haragjuk fölött. Soha ! A mióta együtt vannak. 
. . .  És ő most eljött, telve daczczal, hogy soha 
többé vissza ne térjen abba a meleg fészekbe . . . 
a hol ő Árpád karjai közt mégis . . . igazán . . . 
boldog . . .

Katinka fölugrott helyéből. Két kis kezét heve
sen dobogó szivére szorítá s megindult haza felé.

— Hátha már késő . . . késő . . . minden — töp
rengett. — Egy revolvercsattanás . . . s vége min
dennek . . .

A mint a kertajtóhoz ért, meglassító lépteit. 
Kezét még jobban szivére szorítá, hogy ne dobog
jon oly nagyon, aztán fejét lehajtva, szégyenkezve 
lépte át a küszöböt. De itt már az aggódó Árpád 
várt reá tárt karokkal.

— Hol járt oly soká, édes mindenem? Meg
feledkezett jeligénkről: „Ne hagyd a napot hara
god fölött lenyugodni". . . Nézze, már majd elkés
tünk . . . Ezzel Katinkát hévvel keblére szorítva, 
a bájos, duzzogó kis fejecske erőtlenül hullott a 
szerelmes férj vállára.

Lithay Andor.

Me g n y i t ó  beszéd.
(A bányakerületi gyűlésen.)

Zsilinszky Mihály egyliázkerületi felügyelő meg
nyitó beszédében üdvözölvén az egybegyűlt tagokat, 
kiemelte, hogy a lefolyt egyházi év nagyobb jelen
tőséget nyert a többieknél két oknál fogva. Először 
azért, mert a keresztyénség XIX. százada ez idén 
végződött; és másodszor azért, mert a hazai keresz
tyénség és a magyar alkotmányos királyság meg
alapításának kilenczszáz éves jubileuma is most 
folyt le. Mind a kettő oly alkalom, mely komoly 
gondolatokat ébreszthet mindazok lelkében, a kik 
az emberiség haladásának nagy érdekei iránt lel
kesedni tudnak.

Azután nagy vonásokban jellemezte azon főbb 
eseményeket, melyek a lefolyt XlX-ik század alatt 
a politikai és egyházi, a tudományos és művészi, 
az erkölcsi és társadalmi téren felmerültek. Külö
nösen hangsúlyozta a tudomány terén elért meg
lepő nagy felfedezéseket, és páratlan eredményeket 
— melyek azonban az értelmi nagy haladás mellett

sem voltak képesek kielégíteni a szívnek vágyait 
és a kedélyvilág követelményeit. Ez a vallás fel
adata. A katholikus egyházi intézményekre vonat
kozólag idézi Macaulay híres szavait, melyek azok 
állandóságára vonatkoznak. A protestáns egyháznál 
pedig a szellemi erőt emeli ki, mely különösen az 
angol és német theologiai irodalom hatalmas alko
tásaiban ragyogott. A hazai protestantismus irodalmi 
és tudományos haladását hálás gondolkodási tár
gyul vetette fel a gyűlés tagjainak.

Azután átment a magyar keresztyénség és a 
magyar királyság kilenczszáz éves jubileumának 
azon sajnos vonására, hogy a protestánsok távol 
maradtak, mivel a különben szép és nagyjelentőségű 
ünnepély rendezői kizárólag a magok számára 
kívánták lefoglalni a magyarság és a keresztyén
ség ünneplésének jogát. Fájlalja a reformáczió 
elleni kirohanásokat és többek között ezeket mondá: 
„Nagy hiba lenne, ha mi ellenfeleinknek sértő ki
törései által hasonló kitörésekre engednők magun
kat ragadtatni. Valóságos hazaellenes bűnt követ
nénk el, ha a békétlenséget és gyfilölséget szító 
apostolok balga beszédei által felingereltetve, hasonló 
gyűlölettel segítenők előidézni hazánk történetének 
azon gyászkorszakát, melyre a jólelkű és felvilá
gosodott kath. honfitársaink és a kath. történet
írók is csak borzalommal szoktak emlékezni.

Tudom, hogy nehéz az önmegtagadás erényének 
gyakorlása akkor, mikor érezzük és látjuk, hogy 
egyházunk és hazánk legszentebb érdekei vannak 
veszélyeztetve középkori felfogású emberek által. 
De gondoljunk arra, hogy a mi vallásunk a szere
tet vallása, mely önmagtagadást követel tőlünk ; 
azt hirdetvén, hogy még azokat is szeressük, a kik 
bennünket átkoznak.

A reformáczió áldásait, a magyar nemzet és a 
magyarhoni keresztyénség történelmének nyílt meg
hamisítása nélkül, eltagadni nem lehet; még ke- 
vésbbé lehet az állam fentartásának kizárólagos 
érdemét egyedül a katholicismus számára lefoglalni. 
Ismeretes tény, hogy a protestantismusnak hazánk
ban is nehéz küzdelmei voltak; de, dicsőségére 
legyen mondva, meg tudta védelmezni nemcsak 
vallásos keresztyén elveit, de meg tudta védel
mezni Magyaroszág alkotmányos szabadságát és 
függetlenségét is !

Azok az eszmék, melyeket a protestantismus 
eleitől fogva hirdetett, közelebb állanak Szt. István 
királyunk keresztyénségéhez, mint azok, melyeket 
újabb ellenfeleink hirdetnek. Apáink nem egyszer 
mutatták ki a letűnt századok viharos országgyű
lésein, hogy a protestánsok hívebbeu követik az 
első magyar király II. Decretumában foglalt keresz
tyén eszmékét, mint az ő üldözőik. És bizony ma 
sem kell nagy tudomány annak bebizonyításához, 
hogy a protestantismus evangéliumi elvei, melyek 
úgyszólván a lefolyt XlX-ik század uralkodó esz
méivé lettek, áldásos átteremtő hatással voltak a 
világra s ebben magára a katholicismusra is.

Erre nézve szabadjon csak arra hivatkoznom, 
hogy a tudományos vizsgálódás szabadságának 
jogát ma már a római szentszék sem meri mere



ven megtagadni. A kath. egyház ügyeinek intézé
sében jogot és részt követel magának a világi 
elem is. S ki ne tudná, hogy a protestánsokéhoz 
hasonló autonómiának hatalmas szószólói lettek a 
róm. kath. egyház kebelében is! Szóval: a reformáczió 
tanai és elvei észrevétlenül érvényre emelkednek 
azoknál is, a kik azokat kárhoztatják.

Ezek a tények megnyugtató hatással lehetnek 
a protestánsokra nézve ; mert nemcsak a felvilá
gosodás szelleme, nemcsak a tudomány és közmű
veltség, nem is csupán a prot. elvek hatása fogja 
a gyó'zelmet előidézni, hanem elő fogja hozni a 
magasabb eszméktől vezérelt józan gondolkodásű 
és alkotmányos érzelmű kath. hazafias önzetlensége, 
humanitása és hazaszeretete is !

Gondoljunk csak vissza a száz év előtti ese
ményekre, az 1790/91-ki vallásügyi törvények meg
alkotására, midőn a kath. főurak és követek az 
ország tapsai között védelmezték a protestánsok 
igaz ügyét. Gondoljunk a harminczas és negyve
nes évek küzdelmeire, mikor a követek házában 
néhány türelmetlen főpap ellenében szintén a kath. 
követek küzdöttek leglelkesebben, úgy hogy Kölcsey 
Ferencz a költő filozóf, örömmel jegyezte fel napló
jában, hogy Luther és Kálvin fiai összetett kézzel 
nézték, mint küzdenek a kath. hazafiak az igazság 
zászlója alatt.

Végül Zsilinszky ezzel zárta be beszédét:
A mi szellemi fegyvereink kipróbált fegyverek ; 

a mi lelki szövetségeseink a kor haladtával csak 
szaporodhatnak. Bízzunk ezen szövetségeseinkben ; 
de bízzunk magunk erejében is ! Soha ne feledjük, 
hogy egyházunk belső életének erőforrásait önma
gunkban, lelkes tevékenységünkben kell keresnünk ; 
mert a haladó kor szelleme is csak azokhoz marad 
hű, a kik tőle el nem pártolnak.

Dolgozzunk tehát fáradhatatlanul és küzdjiink 
rendületlenül az evangéliumnak örökké fénylő fák
lyája mellett, míg nappal vagyon. Midőn arra kérem 
önöket, hogy tegye meg mindenki kötelességét az 
egyház és haza iránt, a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánítom.

Értesítés.
A Luther-társaság f. évi közgyűlését az egye

temes gyámintézet kögyűlésével egyidejűleg októ
ber hó 6. és 7-én Balassa-Gyarmaton fogja meg
tartani. Ez alkalomra a keresk. minisztérium az 
állami és viczinális vasutakon kedvezményes menet
jegyeket engedélyezett akkép, hogy társulatunk tag 
jai II. osztályú jegygyei I. helyen, III. oszt. jegy
gyei II. helyen s fél II. osztályú jegy gyei harmadik 
helyen utazhatnak. A jelzett gyűléseken megjelenni 
óhajtó társulati tagok legyenek szívesek a kedvez
ményes jegyekért f. hó 22-ig Palvay Antal jegyző 
úrnál (Bpest. IV., Deák-tér 4.) jelentkezni.

Vegyes közlemények.
Egyházmegyei közgyűlés. A budapest városi 

egyházmegye aug. 21-én tartotta ez idei közgyű
lését Bachát Dániel esperes és dr. Wagner Géza 
felügyelő együttes elnöklete mellett. Bachát espe
resnek a lefolyt év közigazgatási ügyeiről híven 
és lelkiismeretesen beszámoló jelentéséből kiemel
jük a következőket: Váczon az elaggot s 42 év 
óta ott működő törődött lelkész kérelmére az egyház- 
község beleegyezése mellett lelkész-helyettes válasz
tatott meg Sommer Gyula lelkészjelölt személyében. 
A szarvasi tanítóképző szükségleteinek biztosítására 
a pesti magyar egyház addig, míg ez intézet a 
kerület fenhatósága alatt áll, 300 koronát a pesti 
német egyház egyszer s mindenkorra 200, a pesti 
kerepesi-úti évi 50, a budai szintén 50 és a váczi 
anyaegyház a rádi leáoyegyházával együtt 5 évre 
10 koronát szavazott meg. Dr. Králik Lajos közös 
és egyházmegyei felügyelő, egyházmegyei gyámin
tézetünknél 400, főgymnasiumi ösztöndíjra 4000 
koronás alapítványt tett. Az egyházhoz való ragasz
kodás minden gyülekezetben tapasztalható, közöny
ről egyeseknél lehet szó, de nem terjed. A népese
dési mozgalom következőképen alakul. Született 
1256 (— 58, mint tavaly), meghalt 768 (-(- 22), 
konfirmáltatott 315 (-(-30), eskettetett 381 (+  58), 
áttért hozzánk 25 (—(— 8), kitért tőlünk 78 (+ 8 ), 
izr. vall. megkereszteltetett 12, az Úri szent vacso
rával élt 8792 (-f- 163) ; a lélekszám 21,616. Paulák 
János nyíregyházi lelkészszé történt megválasztása 
folytán egyházmegyei jegyzői tisztjéről lemondott; 
a közgyűlés köszönetét és elismerését fejezte ki 
Paulik János lelkésznek ezen egyházmegyében 
viselt állásaiban, mint hitoktató, fegyházi lelkész, 
esperességi jegyző és lapunk szerkesztője kifejtett 
lelkiismeretes buzgalmáért s elért szép sikereiért és 
sok szerencsét kíván új állásához. Helyébe a köz
gyűlés Magba Vilmos lelkész-hitoktatót választotta 
meg egyházi jegyzőnek. Utóbbinak a tankönyvek ki
adására vonatkozó határozati javaslatát a közgyűlés 
elfogadta s pártolólag terjesztette fel a kerülethez. 
Az erzsébetfalvai evangélikus hitsorsosok azzal a 
kérelemmel fordultak a pesti magyar gyülekezet
hez, hogy őket fiókegyházul fogadja ; a magyar 
egyház teljesítette ezen kérelmet és ehhez az espe
rességi közgyűlés is hozzájárult. Az iskola-bizott
ságnak az 1899/1900. évi tanévre szóló jelentése 
szerint az összes növendékek száma 4481; az év
záró vizsgálatok a szokott időben tartattak meg s 
a kiküldött biztosok az elért eredményt általában 
teljesen kielégítőnek találták, különösen kiemelendő, 
hogy az egyházi énekek elismerést érdemlő ered
ménynyel gyakoroltattak. Az egyházmegyei elnök
ség egyházlátogatási szabályrendelet javaslata elő
terjesztetvén, a közgyűlés élénk eszmecsere után 
elhatározta, hogy a kerületi közgyűlést felkéri, 
hogy a bemutatott észrevételek figyelembevétele 
mellett új javaslatot dolgoztasson ki. Ezzel az ülés 
véget ért.

Lemondó felügyelő. Dr. Králik Lajos a pesti 
magyar-német egyház közfelügyelője és a budapest-
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városi egyházmegye felügyelője, ezen annyi éven ke
resztül oly áldásosán betöltött hivatalaitól a főváros
ból való elköltözése folytán megválik : de az illető 
egyházak és Bachát Dániel esp. kértére megígérte, 
hogy állásait a legközelebbi tisztújíátsig megtartja.

Uj lelkészek. Wagner Gusztáv Adolfot, az új- 
verbászi ág. hitv. ev. egyházközség újonnan megvá
lasztott lelkészét, f. hó 2-án iktatta be hivatalába 
Belohorszky Gábor bácsmegyei főesperes. Az óbudai 
leányegyház Henrid Béla eddigi aszódi káplánt 
választotta meg hitoktató segédlelkészévé.

Egyházkerületi közgyűlés. Bányakerületünk 
f. hó 5-én és 6-án tartotta rendes évi közgyűlését 
Zsilinszky Mihály államtitkár felügyelő és Sárkány 
Sámuel püspök elnöklete alatt. Zsilinszky felügyelő 
a közgyűlést egy gondolatokban gazdag beszéddel 
nyitotta meg, melyet lapunk más helyén bővebben 
ismertetünk. Horváth Sándor lelkész indítványára 
kimondta a közgyűlés, hogy a felügyelő megnyitó 
beszédét magyar, német és tót nyelven kinyomatja 
és a kerületben szétosztatja. Sárkány S. püspök 
felolvasta erre évi jelentését, melyet fővonásaiban 
a következőkben ismertetünk: A horvát-szlavon 
egyházak esperességgé egyesültek és Ahaffy Miklós 
szurcsini lelkészt főesperesnek választották ; csak 
a zágrábi egyház vonakodik még az egyházme
gyébe belépni. A csekély fizetésű lelkészek a kor
mánytól 16,073 koronát kaptak ; a közalapból 20 
lelkész kapott 200—200 koronát, 10 tanító pedig 
szintén segélyeztetett a közalapból. Az egyházpoli
tikai törvények folytán csak szórványosan fordul
tak elő esetek, melyekben a házasulandók az egy
házi áldást mellőzték. Hozzánk áttért 123, tőlünk 
kitért 217. Javunkra 155 esetben köttetett meg
egyezés a gyermekek vallására nézve, kárunkra 
104. Legtöbb nazarenus van a bácsi egyházmegyé
ben. A lefolyt évben egyházi és iskolai téren ko
molyabb mulasztás vagy baj nem történt, sőt 
ellenkezőleg mondhatni, hogy az egyházi és vallási 
buzgóság fokozódott alakban nyilvánult. Fabiny 
Theophil (ki Zsilinszky felügyelő rövid időtartamra 
való eltávozása folytán az elnöki széket elfoglalta) 
köszönetét mond a püspöknek kimerítő jelentéséért, 
egyúttal pedig emelkedett érzéssel megemlékezik 
arról, hogy 10 év óta tölti be buzgó éberséggel 
és lankadatlan lelkiismeretes tevékenységgel a 
püspöki széket; kívánsága és kérése az, hogy adjon 
a jóságos Isten neki erőt és egészséget, hogy ezt 
a hivatalt a kerület örömére még sokáig viselhesse. 
Sárkány S. püspök mélyen megindulva köszönte 
meg ezen szives ovácziót. Ezután letárgyalták a 
napirenden levő tárgyakat, melyekről olvasóink a 
napilapok révén bőven értesültek. — A bánya
kerületi egyházi gyámintézetnek közgyűlése f. hó 
7-én folyt le, mely alkalommal Laukó Károly 
kecskeméti lelkész és dr. Králik Lajos egyház- 
megyei felügyelő elnököltek. Laukó K. egyházi 
elnök bejelentette, hogy a kerületi gyámintézet 
világi elnöki székének betöltése czéljából az ösz- 
szes egyházmegyei gyámintézetek szavazataikat 
báró Podmaniczky Géza v. b. t. t. egyházmegyei 
felügyelőre adták, ki azonban egy hozzá intézett 
levelében kijelentette, hogy a megtiszteltetést haj

lott korára való tekintetből nem fogadhatja el. 
A közgyűlés sajnálattal tudomásul vette eme kije
lentést és új választást rendelt el. Laukó egyházi 
elnök előterjesztette terjedelmes évi jelentését, mely
ben kiemelte, hogy a gyűjtések eredménye kedve
zőbb, de a kérvények száma is megszaporodott; 
sajnálattal említette fel, hogy még mindig vannak 
a kerületben oly egyházak, melyek a gyámintézet 
samaritanus munkájától távol állanak; azért kérte 
az egyházmegyei gyámintézeti elnököket, hassanak 
oda, hogy azok az egyházak is a gyámintézet 
apostolai és a könyörülő szeretet hirnökei legyenek. 
A bizottság által javasolt segélyfelosztási terveze
tet egyhangúlag elfogadták.

Barlangligeten, a Magas-Tátra eme kies fek
vésű fürdőjében evangélikus kápolnát akar építeni 
a szepesbélai egyház. A kápolnaépítési-alap már 
11,200 koronára rúg, úgy hogy a jövő esztendőben 
valószínűleg megkezdik az építést.

Evang. mozgalom. Az evang. mozgalom Ausz
triában örvendetes módon halad. A bécsi főegyház- 
tanács legutóbbi hiyatalos jelentése szerint 1898-ban 
1598 egyén tért át hozzánk, 1899-ben 6385, az 
1900. év első negyedében 1200, úgy hogy 1900. 
márczius 31-ig az ev. egyházhoz való áttérések 
száma 9263.

Szerkesztői üzenetek.
T isztelt m unkatársainkat kérjük, hogy egyöntetű 

munkásság kifejtése czéljából a beköszöntő sorainkban mon
dottakat szives figyelmükre méltassák. Lakásom (mint a czím- 
lapon is látható) Üllői-út 4. szám.

Gy. I. Budapest. Köszönet a szép költeményért. Leg
közelebb közöljük.

K . A . H ernád-V écse. A küldemények megérkeztek. Az 
első a jövő számban fog megjelenni. Az előfizetési pénzeket 
átadtuk az illető helyen.

Fr. L. Eperjes. A kéziratot (Széchy Györgyné, H. D. 
Mária) átvettük. Mi hamarabb sorra kerül.

K . S. Pozsony. Szives Ígéretének teljesítését kérjük.
B . I. Sárvár. A fordítás (Éva) kezeink közt van. Némi 

javítással közölhető lesz.
Cs. G. Eperjes. Szives sorait örömmel vettük. ígéreté

nek beváltását nagy érdekkel várjuk.
N. V . (A mint élsz, úgy is halsz meg.) Átvettük.
Szives bérelem . Eddigi t. olvasóinkat, kik a lapot to

vábbra is járatni kívánják, kérjük, hogy az előfizetést minél 
előbb megújítsák. A kik nem akarják továbbra járatni, legye
nek szívesek azt a kiadóhivatallal tudatni..

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
•szeptember 13-án.

Tojás (másodrendű ládaárú) 37 darab 2 korona

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

G a b o n a f a j E gy hektoliter 
sú lya kilókban

Á ra 100 kgrnak

legkis. ár legn. ár

Bánsági búza . . . . 74—81 14.30 15.96
T iszavidéki búza . . 74—81 14.50 15.50
Pestvidéki „ . . 7 4 -8 1 14.10 15.40
Feh érm egyei „ . . 7 4 -8 1 14.20 16.60
B ácskai „ . . 7 4 -8 1 14.10 15.—
Rozs, I. rendíi . . . 70—72 13.40 13.80
. „ ii. „ . . . __ 13  30 13.50

Á rpa, takarm ány . . 60-(52 11.80 12.30
» égetni való . . 62-64 1 1 .— 11.60
„ serfözésre . . 64— <6 —.— —.—

Zab, ó ........................... 39—41 10.60 1 1 .—
n Ú j .......................... 39—41 10.20 10.50

Tengeri, bánsági, ó — 12.40 12.90 1„ másnemű, új . — —.— —•—
Repcze, káposzta . . — —.— —*—„ bánsági . . . 

ú ..........................
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