
A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és végén.

Előfizetési dij egy évre 2 korona.
Kiadóhivatal: Luther-társaság pénztára, 
Deák-tér 4. szám, hova az előfizetési és hir

detési díjak küldendők.

Szerkeszti:
T O R K O S  L Á S Z L Ó ,

tanár.
Vili. kér., ÜJlöi-út 4. sz.

L u t h e r - t á r s a s á g i  t a g o k  
e lapot ingyen kapják.

ilMűtűOl d íi • eg.y oldal 24 korona, fél oldal 
Jl UClCűl UIJ ■ |2 kor., negyed old. 6 kor. stb.Hatodik évfolyam. Budapest, 1900. november 15. 5. szám.

Temetésre jöttem .. .
Temetésre jöttem el ma — fekete ruhába’
Meghalt az én legszebb álmom, földet hintek rája. 
Egyik göröngy a másikra hull a koporsóra, 
Szomoriían el-elsirok búgó harangszóra.

A mikor még az az álom nem halt ki belőlem,
Nem is jártam én akkor még künn a temetőben, 
Napsugaras zöld erdőben, dalolgatva jártam ;
S minden lépten, minden nyomon, virágot találtam.

Őszidöben a virág már mind elhervadt régen, 
Egy-egy árva őszi rózsa virít az útszélen,
Bokrétába szedni tudtam mindig sok virágot,
S most egy szerény koszorúra alighogy találok!

Petrik Aladár.

Felekezetiség.

Kik a közelebb lezajlott egyházpolitikai küz
delmekben a reformok ellenségei voltak, azok a 
reformok bekövetkezendő káros Itatásai közt főleg 
arra is utaltak, hogy fel fogják zavarni a feleke
zetek közti békét s egyetértést s a gyűlölködés és 
viszálkodás lappangó tüzét veszedelmes lánggá fog
ják lobbantani.

E jóslat, nem lehet tagadni, sok tekintetben 
csakugyan valósult. Az egyes felekezetek hazánk

ban már rég nem néztek egymással oly élesen 
farkasszemet, mint jelenleg; a felekezeti szellem 
felbuzdulása már rég nem mutatott olyan hullám
zást, mint napjainkban.

E mozgalom legelőször s legélénkebben a róni. 
katholikus egyház kebelében jelentkezett s leghatá
rozottabb kifejezést a néppártban nyert, mely a 
róm. katholikus egyházi, illetőleg klerikális érde
kek leghathatósabb képviselője. E párt törekvései 
első sorban az állam ellen irányulnak ugyan, de 
azért akarva, nem akarva, a többi felekezetek 
érdekeit is érintik s így nem csoda, hogy azok 
éber szemmel kisérik a róm. kath. egyházban mu
tatkozó mozgalmat s vele szemben védekező állásba 
helyezkednek.

Hogy az ellentétek kiélesedése folytán itt-ott 
súrlódások, ellenségeskedések mutatkoznak nagyobb 
számban s gyakrabban, mint ezelőtt a közel múlt
ban, annak ép oly kevéssé örülhetnek a felekezeti 
béke barátai, mint az ország sorsa fölött aggódó 
hazafiak. És mégis lehetetlen a felekezeti szellem 
élénkebb felbuzdulását sok tekintetben örvendetes 
jelenségnek nem tekinteni.

Mi okból ítélnénk is el bármely mozgalmat 
csak azért, mert nyomában visszaélések is terem
nek ? Hisz a gyűlölködés, torzsalkodás más feleke
zetekkel legkevésbbé sem igazi gyümölcse a fele
kezeti élet bensőségének s ezekkel szemben áldásai 
sokkal nagyobbak, mint az olyan békés egyetér
téséi, melynek forrása gyakran a nemes felebaráti 
szeretet helyett csak a felekezeti közömbösség.

E V A N G É L I K U S  C S A L Á DI L AP
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Vannak, tudom, s nem is épen csekély számmal, 
kik nem akarják belátni, milyen áldásai lehetnek 
a felekezeti szellem élénk nyilvánulásainak. Nem 
nagyobb s követésre méltóbb-e —  igy okoskod
nak —  azoknak erkölcsi értéke, kik nemes, bár 
felekezeti szín nélküli hittől áthatva híven s becsü
letesen törekesznek emberi s hazafiúi kötelességei
ket teljesíteni, ha nem fűzik is szorosabb lelki 
kötelékek valamely felekezethez, —  mint azoké, 
kik a felekezeti életben buzgón forgolódnak, fele
kezeti sajátságaikat kirívóan nyilvánítják, de e 
mellett igaz hittől nincsenek áthatva, mindennemű 
gyarlóságok rabjai s emberi és hazafiűi kötelessé
geiket elhanyagolják? — S ha így állítjuk fel a 
tételt, a felekezeti élet iránt közömbösöknek okos
kodását csakugyan nehéz megdönteni.

De vájjon helyes dolog-e a szó nemesebb értel
mében vett felek ezetiségből az általános hitéletet, 
erkölcsiséget s hazafiságot kizárni, sőt azt velők 
egyenesen szembe állítani? Háta felekezeti jellem 
és szellem hű ápolása nem fér meg a legmélyebb hit
tel, legtisztább erkölcsiséggel s legbuzgóbb hazafi- 
sággal ? ! Bizonyára nemcsak megfér, hanem leg
gyakrabban karöltve is jár velők. S ha tiszteletre 
méltó az, ki buzgó lélekkel nemes czélokra törek
szik, ha munkássága nem mozog is felekezeti 
korlátok között s nincs semmi felekezeti színezete, 
bizonyára még tiszteletre méltóbb az, a kinek lelki 
élete s törekvése szint oly fenkölt és nemes s a 
mellett még határozott felekezeti színezetű is, s 
munkássága bővebb s nemesebb gyümölcsöt terem, 
mint a felekezeti élet iránt közömbösöké.

Hisz ismeretes dolog, hogy minél több közös 
sajátság, közös emlék és érdek fűzi az embereket 
egymáshoz, annál inkább érzik magukat egy nagy 
család tagjainak s annál bensőbb, melegebb sze
retet fejlődhetik ki közöttük. Ha egy ország, egy 
nemzet tagjai, kiket közös nyelv, közös törvények, 
szokások és emlékek egyesítenek, közelebb állanak 
egymáshoz, mint ember emberhez általában s így 
melegebb szeretettel is viseltethetnek egymás iránt; 
az összetartozóságnak s szeretetnek csak annál 
élénkebb érzete fejlődhetik ki azok között, kiket 
az említett közös tulajdonságokon kívül (nem azok 
nélkül !) a hit és erkölcsi életnek még számos közös 
szálai fűznek egybe, —  s minek lehetnének gaz
dagabb áldásai, mi áraszthatna tisztább boldogsá
got a munkás testvéri szeretetnél?

De nemcsak egyesektől egyesekre áramló áldá
sok fakadnak a felekezeti szellem s felekezeti 
érdekek buzgó ápolásából.

Számosak és megbecsülhetetlenek a jótétemé
nyek, melyekben az egyes egyházak híveiket s 
másokat is részesítenek. Mennél hathatósabb s ki- 
terjedtebb munkásságot fejthet ki ennélfogva az 
egyház a felekezeti szellem élénk működése folytán 
s minél számosabb eszközöket nyer híveinek buzgó- 
sága következtében nemes czéljainak valósítására, 
annál gazdagabb áldást fog is maga körül árasztani.

Örüljünk tehát, ha a felekezeti szellem felbuz
dulásának nyomaira hazai evang. egyházunkban 
is akadunk s törekedjünk azt minél inkább föl
kelteni s ébren tartani.

E felbuzdulás azonban ne nyilatkozzék a más 
felekezetekkel való viszálkodásban s gyűlölködés
ben, hanem a hazának egy hiten levő gyermekei 
között a kölcsönös szeretet ápolásában, a feleke
zeti sajátságok s hagyományok tiszteletében s az 
egyházi intézmények hathatós gyámolításában.

Más felekezetekkel szemben csak a nemes ver
senynek adjunk helyet. Ha hasonló nemes versenyre 
buzdul ez által hazánk mindegyik felekezete, bizo
nyára nemcsak az egyes felekezeteknek fog az 
javukra válni, hanem közös hazánknak is.

T.

Maglódi bácsi.
— Rajz. —

Ott állt a nagy kert közepén, az ásóra támasz
kodva. Majd a tenyerébe köpött, aztán úgy tett, 
mintha belefogna a dologba, —  de nem fogott 
bele még sem. Határozottan jobban szeretett pi
henni, pipára gyújtani és beszélgetni. Mindenkivel 
és mindennel diskurált, a ki és a mi elébe került: 
emberekkel, fákkal, madarakkal.

Nagyon szerette, ha oda jött a kutya, azzal 
sokáig eltereferélt, de a macska sem volt kevésbbé 
szívesen látott vendége.

Persze, a munka ilyeténképen nem igen halad
hatott előre; ej, de hiszen az nem tesz semmit! 
Gazdag az uraság: ha úr, legyen pénze, fizessen; 
hadd éljenek a szegény emberek!

Maglódi bácsi voltaképen maga sem tudta, 
milyen rebellis — pedig az volt —  mert igen zokon 
vette a sorstól, hogy nem ö az a bizonyos báró, 
odabenn azokban a fényes termekben. Meg hát, 
hogy miért is lett belőle csupán csak egy inczifincz 
egyszerű paraszt, a ki ilyen-olyan nehezen keresi 
kenyerét ?

Erre a keserű gondolatra természetesen megint 
csak meg kellett állnia, mert az nem is lehet más
kép, minthogy azalatt, mialatt az agyunk dolgozik, 
a kezünk pihenjen.

Mikor kipihente magát, nagyot sóhajtott; aztán 
úgy döfött megint egyet, lassú tempóval, a földbe 
azzal az ásóval.

A műtét egy pajort hozott napfényre. Csúf 
jószág biz az, hogy az Isten pusztítsa e l ! De ürügy
nek elég jó. Maglódi bácsinak több sem kellett, 
beszédet tartott hozzá. Kérdőre vonta, miért rágja 
össze a fa gyökerét, most neki kell kiásni annak 
a fának az egész kerületét, a mit könnyű meg
parancsolni a méltóságos úrnak, de nehéz meg
tenni afféle szegény napszámosnak, mint a milyen 
ő . . . S még hogy szaporán ? ! . . . Csak legalább 
azt ne mondta volna ! . . . No, lesheti is ! . . . Olyan 
nincs! . . . Vagy azt hiszi, az ásás talán oly kevéssé 
fárasztó, mint a vadászat? . . . Dehogy! . . . Hisz ez 
mulatság, míg amaz robot.

—  Úgy van ! — akará ép helyben hagyni Mag
lódi bácsi mondását maga a pajor .is, midőn legott 
egy brabanti tyúk közelgett s —  mielőtt bekapná 
és felfalná az ízletes pecsenyét —  megcsóválva 
dústollú kerek búbját, nem hagyta szóhoz jutni a 
hernyót; még azt sem mondhatta, hogy „bah!"
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Maglódi bácsi most a tyúkhoz fordult, a sze
mére akarta lobbantam pecsenye-kedvelését. „Kü
lönb kosztot akarsz a szegény ember fiánál, a ki 
még sátoros ünnepen se jut jó  falathoz, hanem be 
kell érnie krumplival, babbal? Bezzeg, kiöntik még 
a moslékba is a méltóságos úr konyháján, de tőlünk 
sajnálják . . .“

A tyúk jóváhagyólag kezdett biczczenteni fejé
vel, csakhogy a leselkedő angora-macska váratla
nul ráugrott a hátára. No, volt erre hadd el hadd! 
Maglódi bácsi széthessegette őket s nem győzött 
papolni a nagy eseményről.

A munka szünetelt s az óriási neufundlandi 
ugatva sietett elő a lármára.

—  Phű, teremtette, összekap a méltóságos asz- 
szony kedvencze a méltóságos úr kedvenczével ! 
Ebből baj lesz, akárki meglássa! Még vér is fog 
folyni! A hófehér szőr bemocskolódik, az égszín
kék szemnek vége. Vagy belekab az a beste lelke 
azokkal az éles karmokkal a kutya ábrázatába?

S Maglódi bácsi állt, állt, állt, — tűnődve les
vén a harcz kimenetelét; közben vakarta a füle- 
tövét, a nélkül, hogy bár csak a kis ujját is meg
mozgatná a béke érdekében.

A főkertész messziről hallván a csetepatét, 
rohanva jött azokkal a hosszú lábaival; Maglódi 
bácsi sehogysem szerette őket, olyan gyorsan ott 
termettek mindenütt; de hát még a keze ! Azt meg 
épen sehogysem állhatta, az még gyorsabb volt 
a lábánál.

Fel is kapta nagy hirtelen az ásót s a frissen 
felnyalábolt föld csak úgy röpült jobbra-balra. 
Sorsát azonban az ember el nem kerülheti, a ker
tész szakasztott úgy megharagudott rá, mintha 
akár nem is igyekezett volna sehogysem. Ossze- 
szidta lusta, szószátyár, vén korhelynek ; de Mag
lódi bácsi nem az az ember, a ki valamit szó 
nélkül zsebre vág; járt a szája, mint a motolla, s 
kikért magának minden sértegetést; ismeri ő a 
kötelességét, különb helyeket is szolgált már s azt 
meg mindenki tudja, hogy gyorsabb kezű munkást 
nálánál nem találni az egész határban. Huszonöt 
esztendő óta dolgozik ebben a kertben, de így meg- 
leczkézteni még nem merte senki, maga a báró sem.

A kertész elnevette magát. Hisz ez a jelenet 
minden nap egypárszor ismétlődik s ha a méltó
ságos úr könyörületes szíve nem sajnálná a mi
hasznát, rég kitették volna a szűrét.

— Még neki áll feljebb, azt képzeli, az érde
meiért tartják, a helyett, hogy hálás lenne, a miért 
az Isten ilyen elnéző gazdát adott számára!

—  Hohó, nem oda Buda! a méltóságos úr jól 
tudja, mit veszítene bennem, nem eszem én senki 
kegyelemkenyerét, napestig megdolgozom érte, 
ezerszer kiérdemiek minden falatot s többet vég
zek ezzel a két kérges kezemmel itt ni, mint másik 
tíz ember együttvéve.

—  Semmit sem dolgozik kend soha! Lopja a 
napot. Utálat látni a szuszogását; nem is tiiröm 
tovább, le is út, fel is út! Boldogítson más bolon
dot ^azzal a tíz emberre való szorgalmával.

— Majd visszasírnak még, -— dörmögi Maglódi 
bácsi s dühösen oda csapja az ásót — maga a

méltóságos úr eljön utánam; úgy fog könyörögni: 
szabadítsam meg attól a sok léhütőtől, én, az 
egyetlen valamirevaló köztük.

Ezzel sompolygott kifelé, végül még azt mor
molva fogai között, hogy hát: „De már akkor késő 
lesz! . . . . Úgy van . . . igaz . . . sohasem térek én 
többé ide vissza!“

S ettől a percztől fogva egyebet sem tett, csak 
várta a méltóságos úr hívó szózatát, persze hiába! 
mert biz az gyökeresen beleunt a tétlenségébe, a 
sok panaszba, mikkel illették s a rengeteg beszédbe, 
melynek sohasem volt vége-hossza.

Mikor aztán elfogyott az utolsó fillére s a hitele 
is végképen oda lett, semmije sem volt se égen, 
se földön, végre rászánta magát munkát keresni; 
de nem kapott ám sehol, mindenki félt tőle, jól 
ismerték már, egyre kifogásolta a fizetést, dolgozni 
meg nem szeretett.

Mit tegyen? Fogta magát, faragott egy nagy 
bunkósbotot, elment koldulni s jaj annak, a ki 
nem adott alamizsnát, összeszidta még az öreg- 
apját is. Ha meg kapott, keveselte, mindjárt egész 
vagyont kívánt volna. Talán kastélyt, selyemtaka
rót, üveghintót?

Egyszer a méltóságos úrral is találkozott. Né
gyes fogaton hajtatott el mellette. Oldalán tilt a 
szép báróné. Csipkefelhő körülötte s ölében az a 
híres —  az a hosszú szőrű, bolyhos farkú fehérség.

Hej. hogy megirigyelte az a toprongyos ember 
annak a macskának a sorsát! Tele lett tőle a 
szive keserűséggel: „Az az állat bizonyosan jó l
lakott már ma — nem úgy, mint én —  evett 
pecsenyét, czukros tejet. Mellettem meg elsuhan
nak, mint a szélvész; ki törődik azzal, ha éhen 
halok is ? ! “

—  Pedig heh sokáig szolgáltam őket, szint’ 
belegyöngültem a nagy munkába. Testem elfony- 
nyadt, lelkem elfáradt. S hányszor visszahívtak, 
a míg szükségük volt; most meg, mert már a 
vénség gyötör, átengednek sorsomnak, bármerre 
vessen.

A méltóságos úrék pedig emigyen társalogtak 
róla a hintó puha párnái között: Visszafogadnám 
a nyomorultat, ha csupán csak lusta volna ő ke
gyelme; de az a baj: rossz példájával rontja a 
többit is. A kertész sehogy sem akar hallani róla. 
Evek óta szálka a szemében ; azt mondja : olyan, 
mint a rothadt alma, nem tanácsos ott hagyni az 
egészségesek közt, hibája menten átragad másra. 
Oh, a vén javíthatatlan ! Most sem jár munka után, 
inkább koldulással tengeti életét.

—  Mért nem dobtál neki oda egy pár fillért?
— Azért megállíttassam a lovaimat ? Érdemes 

volna! Négy ilyen száguldó telivért?! Menjen a 
konyhára, ott majd csak adnak neki valamit.

De Maglódi bácsi nem mert a kastély közelébe 
hatolni. Csak távolról szidta, fenyegette a szívte
leneket. Emelgette feléjük az öklét s nem látta 
be, mért görnyedjen egész életén át azért a pár 
falatért, mikor mások egyebet sem tesznek, csak 
egyre mulatnak, mégis tele a bendőjük.

—  De megállj, dölyfös náczió —  szitkozódott 
tovább — megkeserülöd te még szívtelenségedet!
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Én, Maglódi bácsi, dehogy halok éhen miattatok! 
Ha már egynek halni kell közülünk, akkor te léssz 
az, méltóságos uram!

S tovább fonta gonosz gondolatát: meglesi az 
országúton, akad alkalom elég, leüti a bunkósbot
tal, mint a kutyát.

A mint mondá, úgy is lön. A báró gyakran 
átgyalogolt a faluba. Csak pár lépés .az egész s 
az a kis mozgás jót tesz a tea után. (Értsd alatta 
lágy tojást, hideg sültet, vajat, süteményt, gyümöl
csöt és mézet.)

Szeretett elpityizálni, elpreferance-ozni és elmó
kázni a pappal meg a tanító bácsival, mert kedves 
és jó  ember volt ő ám máskülönben, csak épen 
Maglódi bácsi nem akarta elismerni ró la : elvakí
totta az irigység.

Elég az hozzá, az éj sötét volt s a csillagok 
reszketve küldték sugaraikat az immáron hűvös 
levegó'vel körített földre. A báró mit sem sejtve, 
vidáman fütyörészett. Nem félt senkitó'l. Azt hitte, 
hűséges nép lakja a vidéket; az elcsapott, lázongó 
Maglódi bácsira pláne nem gondolt; de ha gondolt 
volna is, legfeljebb mosolyog rajta, eszébe sem 
jutna a világért sem, hogy bánthatna is valakit?!

Pedig az volt a szándéka. Erős és komoly szán
déka. Hadd lássa az a hatalmas úr, hogy ő nem 
féreg, ő is valaki, a ki számit, kezében az élete, 
boszút állhat a sok igazságtalanságért.

Ott kuporodott egy akáczfa tövében s gonosz 
csillogás villant ki a szeméből, mikor közeledni 
látta — jobban mondva, hallotta —  az ellenséget.

A báró gondtalanul lépkedett előre, ruganyo
sán, könnyedén. Lakkczipoi diskrétiil nyikorogtak 
s ezüstnyelű sétapálczája suhintott egyet a levegő
ben, a mint jókedvében maga körül forgatta. Ép 
egy vidám nótát fütyült hozzá, mikor hirtelen rá
vetette magát támadója. Annak is suhintott a bun
kósbotja, de nem ugyanazzal az ártatlan szándékkal, 
mint a megtámadotté. Vér után lihegett, halált 
kiáltott, boszút akart állani az éhes gyomorért a 
jóllakotton. De a gyilkolni szándékozó csak egyet 
mérhetett áldozatára, az sem talált, midőn a támadó
ból már is megtámadott lett; ugyanis a báró selyem
szőrű kutyája nyomban követte volt gazdáját s ép 
jókor érkezett, hogy iszonyú díihvel, hatalmas ira- 
modással a földre teperje a gaz kópét.

Bezzeg féltette most rongyos életét! Kunyóráit, 
rimánkodott: szólítsák el tőle a megvadult állatot! 
A báró nem is habozott egy pillanatig sem, sőt 
—  felismervén Maglódi bácsit— ,még az erszényét 
is oda vetette neki, mondván: Úgy-e, most szorul 
a kapcza? No de, csak takarodj! El a helységből 
örökre, nehogy az akasztófára kerülj, te vén gaz
ember !

Maglódi bácsi sziszegve kapott a karjához, hol 
ott maradt a kutya fogának a nyoma.

— Lám, mire vezet a lustaság, az irigység? 
Ugyan mit használt volna neked az én halálom ? 
Azt hiszed, elmenekülhettél volna? Pár forintom
nak még a nyakára sem hágsz s már is a töm- 
löczbe hurczolnak, honnét egyenesen a bitófához 
vezet az út.

Maglódi bácsi lekonyult fejjel hallgatta a báró

aranymondásait: egytől-egyig igaz volt minden 
szava ; meg is bánta tettét rögtön, megsejtette, hogy 
a halál fáj. A kutya fogai vérig marczangolták 
karját, jobban fáj az éhségnél, az éhség meg job
ban a munkánál. Miért is nem dolgozott szorgal
masabban? Mit tehet arról a báró, hogy ébenfa
bölcsőben ringatták s mennyezetes ágyban született, 
palotában, alázatos szolgáktól körülrajongva? Ép 
oly kevéssé tehetett róla, mint jó  maga az ellen
kezőről! 0  sem dobná oda jólétét az első jött- 
mentnek, ha neki kedvezne a szerencse.

—  Sokáig reméltem javulásodat —  folytatá 
erkölcsi felháborodását a méltóságos úr, közben 
csititgatva dörmögő kutyáját —  de elnézésem az 
ellenkező hatással volt reád, mert elbizakodtál, azt 
hitted, érdemeid az okai engedékenységemnek. 
Azt is talán be fogod most látni, hogy társaid csakis 
zúgolódhattak az előnyön, melyben részesítettelek ? 
Vagy azt hiszed, jogosan követeled, hogy kivételt 
képezz ? Azt sem kivánhatjátok, hogy egy -egész 
raj ingyenélőt, munkakerülőt tartsak szolgálatom
ban ! Úgyis túlságosan enyhe voltam s téged — 
hangsúlyozó alig észrevehető gúnynyal —  ember
létedre, kit az Isten saját képmására teremtett, kinek 
a természet remekművének kellene lenni —  téged 
most megszégyenített ez az oktalan állat. 0  az el
látásáért hálás, szeretetemért szeretettel ragaszko
dik hozzám, a veszélyben nem hagy el s minden 
körülményben számíthatok hűségére; míg te, szám
talan jótettemért, az életem ellen törsz! Volt enned, 
innod bőven; nem igaz, hogy csak mindig bab és 
krumpli; akárhányszor kaptál egy-egy sültet, egy- 
egy pohár bort. Adtam csizmát, orvosságot; valld 
b e : ez a kabát is tőlem való; s a feleségem hideg 
borogatást rakott a fejedre, mikor láz györört . . .

— Akkor is a macskáját simogatta, dédelgette 
s tőlem undorodott.

A báró mosolygott.
—  Lásd — feleié — ha kedvem volna tréfálni, 

megmagyaráznám, mért babusgatjuk szívesebben a 
kicsi hófehér macskát, mint téged, te részeg, pisz
kos, elzüllött korhely ! Úgy . . .  és most eredj a dol
godra, ne lássalak többet! Az eset köztünk marad, 
hallod-e? Nem árullak el, de vidd el az irhádat 
s ne reszkess itt előttem hitvány életedért, mint a 
kocsonya. Nem tudnék bántani még egy legyet sem, 
vadászaton fegyverem csütörtököt mond az őzszem 
látásán, hogy bántanálak hát téged, öreg ember
létedre, noha érdemtelen vagy pártfogásomra? !ji g

Maglódi bácsi szeméből két köny pergett alá. 
Majd a földre borult, bevallván bűnét, tévedését, 
bánatát ; de egyúttal tudtára adta nagylelkű urá
nak, hogy a puszta életből semmi haszna. Adjon 
neki munkát —  fogadja vissza —  csak még egy
szer, egyetlen egyszer ! Olyan hű lesz hozzá, mint 
ez a kutya, nem iszsza többé le magát —  meg is 
mosdik —  hátha akkor majd kevésbbé undorod
nak tőle? !

Másnap ismét ott állt a nagy keit közepén. 
Ásott, ásott —  ilyen néma és ilyen szorgalmas 
talán még sohasem volt gyöngyszép életében.

Gserneczky Gyuláné.
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A kánaanbeli asszony.
(Képünkhöz.)

%
Máté evangélista beszéli, hogy Krisztus urunk 

egyszer tanítványaival Tyrus és Sidon környékére 
ment, a hol a pogányok laktak. Egy kánaanbeli 
asszony, a ki arról a vidékről jött, megpillantván 
az Üdvözítőt, utána kiáltott, mondván: „Uram,

hited, legyen úgy, a hogy kívánod". S leánya meg
gyógyult abban az órában.

A kánaanbeli asszony megható példáját adja 
a szilárd, rendíthetetlen hitnek, mely magát az 
Üdvözítőt is meglepi.

Kevesen vannak, kik az élet viszontagságai s 
kisértései között mindvégig híven megőrzik szivök- 
ben a hitet és soha egy perezre sem tántorodnak 
meg. Míg a szerenese mosolyog felénk s az Úr

a kánaanüeli7asszony.

Dávidnak fia, könyörülj rajtam ; leányom az ördög- 
lől felette gyötörtetik“ . Jézus azonban egy szót 
sem felelt neki.

Tanítványai hozzáléptek s kérték, hogy bocsássa 
el az asszonyt, mert utánok kiált. De az Úr felele: 
„Nem küldettem én, csak Izrael elveszett juhaihoz“ .

Az asszony ekkor leborult Krisztus előtt és 
szóla: „Uram segíts!"

Mire az Úr felele: „Nem illő, hogy a gyerme
kektől a kenyeret elvegyük s az ebek elé vessük".

„Igen Uram! — mondá az asszony — de az 
ebecskék esznek azokból a morzsákból, melyek 
urok asztaláról lehullanak.

Ekkor felele Jézus: „Oh, asszony, nagy a te

csapásokkal meg nem látogatott, hitünk, bizodal- 
munk Istenben nem rendül meg bennünk, de mi
helyt küzdenünk kell az élet viharaival s fájdalmas 
csapások marczangolják szivünket, mikor úgy lát
szik, mintha az Úr elfordította volna tőlünk orczá- 
ját —  óh, mi sokan esnek akkor kétségbe közülünk, 
mily kevesen őrzik meg szivükben rendületlen a 
hitet, hogy Isten szeretete elkísér sírunkig, hogy 
mikor büntet s látszólag elfordul tőlünk, akkor is 
csak javunkat, üdvünket munkálja.

Pedig épen a szenvedések s megkisértetések 
óráiban van legnagyobb szükségünk a rendíthetet
len, egyedül üdvözítő hitre ! — ó.
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Széchy Györgyné 
Homonnay Drugeth Mária.

(Folytatás.)

II. A révparton.
, Ború után derül az ég.“ 

(Közmondás.)
Húsz éves volt, a mikor Homonnay Drugeth 

Máriát a közéletben már régóta jelentékeny szere
pet játszott Széchy György, a család második fel- 
virágoztatójának, Tamásnak fia nőül vette.

Széchy György Bocskay udvarában jutott kivá
lóbb tisztséghez, állandóan a fejedelem környe
zetében élt s bizalmas emberei közé tartozott. 
A fejedelem végrendeletében meghagyta neki, hogy 
Homonnay Bálintnak, Mária rokonának az erdélyi 
trónra jutását utána segítse elő. Széchy fáradozott 
is Bálint érdekében, de hasztalanul, mert Bocskay 
után Erdély trónjára más jutott.

Széchynek azonban ebből az a haszna lett, hogy 
a Homonnay Bálinttal való érintkezése jdején meg
ismerte a már akkor hajadonná fejlett árva Máriát. 
Széchy Györgynek megtetszett a szép tulajdonok
kal ékeskedő árva leány s 1608 végén, vagy 
1609 elején, mint java korában, élete 30-ik évé
ben levő férfi oltárhoz vezette.

E házassággal az ország két régi, előkelő és 
gazdag családja lépett rokoni kötelékbe. Széchy 
György Homonnay Máriával gazdag hozományt 
kapott, melynél azonban sokkal drágább kincs 
volt.maga Mária.

Máriát férje ősi fészkébe, Balogvárba vitte, ott 
töltötték el mézes heteiket Boldogok voltak, örül
tek egymásnak, hogy azután sokszor legyenek egy
mástól elszakasztva is. Széchy György, mint harcz- 
vágyó férfiú, sokat időzött táborban, hová őt kez
detben ifjú neje is követte s vele a fáradalmakat 
megosztotta. Nem úgy nevelkedett, hogy egy kis 
kényelmetlenség visszariaszsza attól, hogy élete 
párjával, kit szívből szeretett, táborba is menjen ; 
teste edzett, lelke erős, félelmet nem ismerő s így 
épen hozzá illett harczias férjéhez. Mennyire örült, 
ha férje a közeli városok valamelyikébe pl. Rozs
nyóra vagy máshová, magával vitte.

Azonban később a háztartás, vagyonkezelés és 
anyai kötelesség gondjai'visszatartották attól, hogy 
férjével állandóan együtt lehessen a táborban s így 
vissza kellett térnie fészkükbe, Balogvárába. Mária 
jó, gondos, takarékos gazdasszony volt, azzá nevelte 
őt az élet. Mennyire áldotta Istent most gyermek
kori megpróbáltatásaiért, melyek között oly korán 
kellett megtanulnia, hogy saját lábán járjon ! A va
gyonkezelés nem kis gonddal járt, férje a harczi 
zsákmányból folyton gyarapította javait s a mellett 
férje meglévő és saját vagyonát sem hanyagolta 
el. Mint e század legtöbb magyar űri asszonyának, 
Máriának is kellett vagyonkezeléssel foglalkoznia, 
mert a férjek —  ki harczmezőn, ki a közéletben 
—  másfelé voltak elfoglalva, így ez a teendő is 
az asszonyra maradt. Meg is látszott Széchy Györ
gyön, hogy jó  sáfára van; 1611-ben két jószágot 
vásárolt Gömörben, Mária pedig 1613-ban apósá

tól, Széchy Tamástól több jószágot vett zálogba : 
a murányi uradalom egy részét, a lubenyiki birto
kot és nemesi kúriát, Rőczét, Polonkát, Vizesré
tet, Hosszúrétet és más jószágokat, fizetvén értük 
17,000 forintnyi, akkoriban tekintélyes, összeget.

A mint férje hivatalban, méltóságban emelke
dett, úgy nőtt Máriának szerepe is. Férje előbb 
Bocskay vezére, majd Gömör főispánja, „szentelt 
vitéz“ arany sarkantyús lett, később a Lengyel- 
ország felé határt rendező bizottság tagja, végül 
felsőmagyarországi kapitány lett. Ehhez képest tágult 
representáló köre, de nőtt egyszersmind gondja is ; 
Mária azonban derekasan megállta helyét

Széchy Györgynének az anyai kötelességek tel- j 
jesítéséből, az avval járó örömből és bánatból is \ 
kijutott. Házasságából kilencz gyermek származott, 
négy fiú : János, Péter, Sámuel, György és öt leány : j 
Mária, Borbála, Magdolna, Kata és Éva.

Ezeknek neveltetése amúgy is kiterjedt házi j 
teendői mellett sok gondot és dolgot adott Homon- 
Day Máriának. Mindezek daczára jó  nevelést igye- j 
kezett nekik adni, azt — bár megosztotta másokkal 
— mégis maga vezette. 0  és az udvari papok j 
voltak a főnevelők, hozzájuk járultak még erköl- 1 
esős, jámbor, arra alkalmas idősb nemes asszonyok, j 
kik a mai gouvernante-okat vagy bonne-okat helyet- I 
tesítették, a gyermekeket, különösen a leányokat j 
illemre és házi munkákra tanították. Gyermekei
ben volt öröme, de volt bánata is. Fiai mind korán, 1 
ifjan haltak el, leányai közül a középsőt 1621 ; 
nyarán a villám sújtotta le, mikor a család számos I 
kísérettel Beszterczebányára indult.

Fájt anyai szivének fiainak korai halála, leányá- j 
nak hirtelen elvesztése, sok gondot okozott neki a j 
háztartás és vagyonkezelés, de meg gyermekeinek 
nevelése i s ; Drugeth Mária mégsem feledkezett 
meg egyházáról sem. Vallásossága, hányatott gyer
mekkora daczára keblében élő egyházszeretete indí- : 
tóttá őt arra, hogy bár férjével együtt, a ki erő- j 
szakos, sőt kapzsi ember volt, politikát, pártot 
változtatott, vallásához mindhalálig hű maradt s 
Murány várát, mely Balog után családi fészkük 
lett, a protestáns szellem és műveltség központjává 
tette. S hogy a gömöri esperesség a Széchy család j 
oltalma alatt oly nyugalmas időket élhetett és any- 
nyira felvirágozhatott, abban neki van oroszlán 
része.

De mintha csak arra lett volna kiszemelve, hogy j 
az ürömpoharat fenékig ürítse ki, gyermekeinek 
elvesztése fölötti fájdalmát nevelte férjének arány- j 
lag korán bekövetkezett halála. Tizenhét évi boldog 
házasság után ismét támasz nélkül maradt, hogy 
a megpróbáltatás iskoláját végigjárja. 1625 szept. 
1-én férjének életét orgyilkos kéz oltotta ki és 
Homonnay-Drugeth Mária özvegy lett. Férjét meg
siratta, Murány várában fényesen eltemettette s 
meggyászolta, a munkában, gyermekeiről való gon- ] 
doskodásában keresve mély fájdalmára gyógyító 1 
írt és vigasztalást. Nagy volt mint házastárs, nagy 1 
maradt mint özvegy is.

Frenyó Lajos; j
(Vége köv.)
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Vegyes közlemények.

Egyetemes közgyűlés. Hazai ág. hitv. evang. 
keresztyén egyházunk f. hó 7. és következő napjain 
tartotta rendes évi közgyűlését Budapesten, mely 
alkalommal báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
és a hivatalra nézve legidősebb püspök, dr. Baltik 
Frigyes, a dunáninneni kerület főpásztora elnököl
tek. Nov. 6-án este 6 órakor előértekezlet volt, 
melyen a napirendre kerülő fontosabb tárgyakat 
behatóan megbeszélték. Másnap reggel fél 10 óra
kor a Deák-téri templomban istentisztelet volt, 
melyben a konventi tagok meglehetős nagy szám
mal vettek részt; Poszvék Sándor soproni igazgató
tanár egyetemes egyházi főjegyző a „Ha Krisztus 
maga oltalma anyaszentegyházának" ez. egyházi 
ének eléneklése után lélekemelő biblikus imát mon
dott, melyben a Mindenhatónak védelmét és támo
gatását kérte királyunkra, hazánkra, egyházunkra 
és a gyűlés tanácskozásaira. Ezután a konventi 
tagok az evang. főgymnasium dísztermébe vonul
tak, hol báró Prónay egyetemes felügyelő hosszabb 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, melyben tekin
tettel arra, hogy 900 éve annak, hogy a keresztyén 
vallás Magyarországon felvétetett, visszapillantást 
vetett a kilencz századra s vele együtt a XlX-ik 
századra. A midőn visszapillant a kereszt.yénség 
eredetére s annak mai képét akarja előállítani, 
habár úgy látszik, ez időben többfelé tagozódnak 
az egyházak, súlyt helyez azon meggyőződésére, 
hogy az egyházak mind egy magasabb egységbe 
foglalhatók. Mint egy közös eredetű nemzetiség, 
úgy tűnik eléje a keresztyén egyházak nagy csa
ládja. S ha jogos a törekvés, hogy minden család 
maga építsen házat s keresse abban az otthonát, 
nincs kizárva, hogy egy balsors ismét összehozza 
őket s védelemre közös bástyát építenek maguknak. 
Nem volna-e jobb —  így kérdi szónok —■ ha az 
egyházak az egymás ellen folytatott küzdelemben 
kifejtett erőt e közös ellenségek ellen s saját ma
guk javára használnák fel ? — Zajos helyesléssel 
fogadta a közgyűlés az elnök megnyitó beszédét 
s Gyurátz Ferenez püspök indítványára elhatározta, 
hogy azt egész terjedelemben jegyzőkönyvébe fel
veszi. Erre felolvasták az egyetemes felügyelő évi 
jelentését, melyben a lefolyt esztendőben történt 
nevezetesebb eseményekről beszámol; megemléke
zik Ihász Lajosnak, a dunántúli kerület felügyelő
jévé való megválasztásáról is, kit a közgyűlés 
szívélyesen üdvözölt. A tiszai kerület indítványozza, 
hogy a keresztyénség 900 éves jubileuma ó-év 
estéjén megünnepeltessék; az egyetemes közgyűlés 
ez indítványt egyhangúlag elfogadta és egyúttal 
utasította a püspököket, hogy a szükséges intéz
kedéseket ideje korán megtegyék. Felolvasták a 
kereskedelemügyi minisztérium azon határozatát, 
melyben kimondja, hogy a felekezeti középiskolai 
tanároknak a vasúti kedvezményt meg nem adhatja: 
a gyűlés azt sajnálattal vette tudomásul. A tanügyi 
bizottság azt javasolja, hogy a hittanhallgatók és 
a gymnasiumi érettségizettek tanítói képesítő vizs
gálatra bocsáttassanak; a közgyűlés hozzájárult

ezen javaslathoz. A már 1833-ban létesült nagy- 
geresdi egyezséget a közgyűlés jóváhagyta és el
fogadta. Szőnyegre került a tiszai kerület azon 
felirata, melyet az 1848: XX. t.-ez. szellemében 
való állami segélyezés végrehajtása érdekében nyúj
tott. be a kormányhoz és az egyetemes gyűlés is 
megsürgetett. Többek felszólalása után az egyete
mes közgyűlés kimondotta, hogy újra megsürgeti 
a választ s a felterjesztés elkészítésével a jegyzői 
kart bízza meg. Az „erdélyi püspöki czím“ ügyé
ben az egyházegyetem a megtörtént sérelem jog
orvoslása végett felír a vallásügyi miniszterhez. 
Jelentések és közigazgatási folyó ügyek elintézé
sével véget ért a közgyűlés.

Evangélikus Egyházi Szemle. A Békés-Csabán 
Szeberényi Lajos szerkesztésében s kiadásában meg
jelenő „Evangélikus Egyházi Szemle" legutóbbi 
számának főbb közleményei a közvetkezők : Refor- 
máczió, A holtak eltemetése, Dogmatikus vissza
pillantások és kilátások a század végén. Bálák 
és Bálám stb. „Belföld" rovatában a Luther-tár- 
saság közgyűléséről is röviden megemlékezik s a 
bevételek és kiadások fölemlítésének kapcsán la
punkról megjegyzi, hogy „az olyan lap, mely négy 
év alatt önmaga költségeit fedezni nem képes, nem 
életre való, —  s az 500 írttal (mit a társaság 
ráfizet) más művet lehetne kiadni." — E megjegy
zésre csak azt felelhetjük, hogy ily alapon a tár
saság összes kiadványait meg kellene szüntetni, 
mert a többi kiadványoknál még sokkal nagyobb 
a különbség a bevétel és kiadás közt, mint az 
Evang. Családi Lapnál. Csakhogy a Luther-társaság 
nem nyereségre dolgozó irodalmi részvénytársaság 
s tagjai nem azért fizetik illetéküket, hogy minél 
nagyobb osztalékban részesüljenek, hanem hogy 
az evang. nép a lehető legolcsóbb áron juthasson 
léleknemesítő valláserkölcsi olvasmányokhoz. Külön
ben nem is puszta áldozat, a mit a társaság tagjai 
hoznak, midőn lehetővé teszik, hogy a kiadványok 
költségei födöztessenek, mert hisz e kiadványok
ban, járulékaik mértéke szerint, magok is részesül
nek; s így teljes joggal számítható a tagságidíjak egy 
része is az »Evang. Családi Lap" s a társaság egyéb 
kiadványainak bevételei közé.

Tabitha-nőegylet. Megjelent a „Tabitha-nő- 
egylet“ legújabb kimutatása, mely számot ad e 
lelkes evang. egyesületnek az 1899/900-iki munka
időn át kifejtett jótékony működéséről Megtudjuk 
belőle, hogy az egyesület a lefolyt év alatt 25 ren
des összejövetelt s ugyanannyi választmányi ülést 
tartott, melyeken 1025 darab új ruha és fehérnemű 
készíttetett, hogy 678 folyamodó közül rendes heti 
kenyérsegélyben 58 egyén és 224 család részesült, 
392 egyén, illetőleg család között 1150 darab új 
és 436 darab viselt ruha, fehérnemű, ágynemű és 
czipő osztatott ki s még számosán részesültek 
kisebb-nagyobb adományokban. Az egyesület be
vételei tagsági díjak és jótékony adományokból 
5161 kor. 84 fillért tesznek ki s a kiadások 5129 
kor. 47 fillért. Isten áldása legyen a nemes ezélú 
egyesületnek buzgó munkásságán !

Reformácziói emlékünnepélyek. Okt. 31-ikén 
az evang. iskolákban is több helyütt emlékünne



pélyeket tartottak, így névszerint az eperjesi, soproni 
és pozsonyi főiskolákban is. —  Az eperjesi ünnepély 
műsora következő volt: 1. „ Hozsanna az Úrnak11, ze
néiéi szerzé Schubert, az alkalmi szöveget ifj. P. tíy. 
Énekli a theol. énekkar. 2. Elnöki megnyitó, Por
koláb Gyula test. elnöktől. 3. A reformáczió ünne
pén, írta Csengey Gusztáv, szav. Szkrovina Ottó.
4. Luther Imája, női és férfi vegyeskar, zenéje 
Marsclinertől, szövege ifj. P. Gy.-tói. 5. Ünnepi 
beszéd, Belicza Andrástól. 6. A gályarab, ifj. Por- 
koláb Gyulától, szav. Sexty Kálmán. 7. Luther diadal
éneke, theol. énekkar. —  A soproni emlékünnepély 
műsora a következő: 1. 23-ilc zsoltár, Klein Ber
néitől, előadja a tanítóképző-int. énekkar. 2. Al
kalmi imádság, Hetvényi Lajos intézeti exhortatortól. 
3. Megnyitó szó, Poszvék Sándor főiskolai igazga
tótól. 4. Okt. 31-ikén, költemény Szalag Mihály VII. 
oszt. tanulótól, szav. Nagy Lajos VII. oszt. tanuló.
5. Rákóczi imája, énekli a főgymn. vegyeskar.
6. Alkalmi beszéd, Mártony Elek Ill-ad éves theol. 
hallgatótól. 7. Apostol, költemény Sánta Károlytól, 
szav. Boross Kálmán Ill-ad éves tanitóképző-int. 
növendék. 8. Erős vár a mi Istenünk, közének. —  
Pozsonyban Stromp László tanár tartott ünnepi 
beszédet.

Jótékonyság. Báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő jótékonyságának ismét fényes tanúbizony
ságát adta; a pozsonyi „Theologusok Otthona“ 
felügyelője számára ugyanis 1000 korona évenkénti 
javadalmazást ajánlott fel a maga részéről, mely 
tényét az e napokban megtartott egyetemes köz
gyűlés jegyzőkönyvileg köszönte meg.

Krüger útja. Mint a mikor 49-ben Kossuth 
Lajos Orsovánál átlépte a magyar határt, olyanféle 
érzései lehettek az öreg Kriigernek, a mikor el
hagyta Transzvál földjét s rászállott a Gelderland-xa, 
a németalföldi hadihajóra, hogy elmenjen Európába 
megkísérteni a nagyhatalmaknál az utolsó segítsé
get. Odahaza akkor minálunk Haynau maradt, a 
búroknál pedig Kitchener ; természetben és hadi
tettekben nagyon hasonlatosak. A Gélderland el
hagyta Lorenzo-Marquezt, de nagyon lassan halad 
előre. Mi európaiak, energikus kemény embernek 
ismertük Krügert. A mióta pedig idegenben bolyong, 
mintha egyszerre gyönge emberré lett volna, bete
geskedik s ezért hajója lassan halad előre meg- 
megáll itt is, ott is, hogy ősz utasa a hánykódó 
tenger helyett a nyugodt szárazföldön megpihenjen. 
Egy brüsszeli távirat szerint Dsibutiból jelentik, 
hogy a Gelderlahd ismét megállt néhány napra, 
mert Krüger nagy beteg. Hogy mi baja, arról nem 
jött hír. Úgy látszik azonban, hogy idegen földön 
nem tudja kipihenni fáradalmait, ereje tán csak 
akkor térne vissza, ha hazája földjén hajthatná 
fejét pihenőre oly nyugodtan, mint a milyen meg
történ és bánatosan keres most nyugalmat idegen
ben. Münchenből jelentik, hogy az Alig. Ztg. szerint, 
Krüger néhány napot Münchenben fog tölteni s 
hogy számára a müncheni Belevue szállóban lakást 
béreltek.

A pestis terjedése Európában. Brémából sür
gönyzik : Az orvosi és kikötői hatóságok gondos 
óvintézkedései daczára megtörtént, hogy egy a

tengeren előfordult pestis-esetet a városba behur- 
czoltak. Múlt hó 27-én érkezett ide Buenos-Aires- • 
bői a Marienburg nevű gőzös, melynek Kunze nevű 
matróza, ki október 30-ig egy magánházban lakott, 
megbetegedett.

Értesítés.
A Luther-társasági 4 frtos tag urak közül tag

illetményüket nagyon sokan megreklamálván, tisz
telettel értesítem a tag urakat, hogy a tagilletmény 
még sajtó alatt van s így én azt szét nem küld- 
hetem. A szerző kívánságára Eperjesen nyomják 
az Apológiát, de az mind ez ideig el nem készült.

A 2 frtos és 50 kros tagoknak az őket meg
illető részt elküldtem. Kiváló tisztelettel

Majba Vilmos.

Szerkesztői üzenetek.
A . J Pozsony. Újra bejelentettük (már harmadszor); 

végre tán lesz foganatja. Az elmaradt számot magunk küldtük 
el ; megérkezett ?

N. li. Szen t-A n talfa . Köszönettel vettük.
Cs. P. Kassa. Átadtuk a kiadóhivatalnak.
B. V . Győr. A változást bejentettük.
M. Gy. Szarvas. Bosszantó dolog. Levél ment.
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G a b o n a f a j
Egy hektoliter 

súlya kilókban
Ára lOu kgrnak

legkis. ár legn. ar

Bánsági búza . . . . 74—81 14.10 15.10
Tiszavidéki búza , . 74—81 14.10 15.60
Pestvidéki „ . . 74-81 14.— 15.40
Feli énnegyei „ . . 74-81 14.— 15.40
Bácskai „ . . 74—81 13.90 15.—
Rozs. I. rendű . . . 70—72 13.50 13.90

„ 1 1 .  „ . . . — 13.30 13.50
Árpa, takarmány . . 60—62 11.50 12.—

» égetni való . . 62—64 11.— 11.50
„ serlözésre . . (>4—06 —.— —.—

Zab, ó ........................ 39—41 11.— 11.50
« ú j ........................ 39—41 10.50 10.90

Tengeri, bánsági, ó — —.— —.—
„ másnemű, új . —- —.— —>—

Repcze, káposzta . . — —.— —.—
„ bánsági . . . — —.— —.—

Köles, ó ........................ — —.— —

Tojás (másodrendű ládaárú) 33 darab 2 korona.
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