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BÖ JTI ÉNEK. A farizeus és a vámos.
Jézus, életem világfa,
Reménysége és pásztora,
E földön zarándok vagyok,
Terhesek bűneim s nagyok.

Mely messze út van előttem,
Menyén színed eleiben 
A hol van én igaz hazám,
Kit szerzél szent véred árán.

Igen gyarló s bágyadt szívem 
S bűnös testem is erőtlen,
De kiált hozzád én lelkem:
Vígy haza hozzád Istenem!

Azért bátoríts kínodért,
Midőn a halál kínja sért,
Enyhíts vérverítékedért,
Oldj meg kötöztetésedért!

A te szentséges öt sebed 
Legyen nekem kőszál helyett,
A hol bátran éljen lelkem 
A pokol hollója ellen.

Mikor elmúlik szólásom,
Szent lelked bennem kiáltson.
Mikor befogják szememet,
Vezéreld mennybe lelkemet!

Te végső szód szövétnekem 
Legyen, ha a halál nekem 
Általverí én szívemet,
Vígan hajtsam le fejemet.

PE T R Ő C Z Y  KATA SZIDÓNIA.

„Mert, a ki magát felmagasztalja, 
megaláztatik; és a ki magát 
megalázza, felmagasztaltatik."

Luk. 18, 14.

Utolsó útján volt — Jeruzsálem felé. Tanít
ványaival nagy kerülővel, Samarián, Galileán és a 
Jordán völgyén át az ünnepre siető karavánok 
rendes útján haladt s immár Jerikó közelébe ért.

Útközben nem 'egyszer farizeusokkal is talál
kozott s azok közül nem egy hosszabb-rövidebb 
időre bizonyosan az ő kis seregéhez hozzácsatla
kozott. Hiszen ez a ravasz népség folytonosan 
körülötte ólálkodott s figyelte minden egy szavát, 
minden egy lépését.

Ámde viszont Jézus is állandóan megfigyelte 
őket. S belátott a lelkűk legmélyébe, tudta és 
ismerte minden gondolatjukat és szándékukat. 
Látta és érezte azt a véghetetlen gőgöt, a mely 
szinte lerítt az arcukról, a melyet minduntalan 
kimutattak éppen vele és tanítványaival szemben 
s látta és tapasztalta azt az önteltséget, a melytől 
képzelt önigazságukban keblük csakúgy dagadozott 
és azt a lenézést, megvetést, melyet épp ezen elbi
zakodottságukból kifolyólag irántuk lépten-nyomon 
tanúsítottak.

S miért ne ? Hiszen szentül meg voltak győ
ződve arról, hogy csakis ők az Isten kiválasztott 
népe, hogy az Isten előtt csakis ők az igazak, 
hogy csakis nekik szól a nagy bér, igazságuknak 
joggal kiérdemelt s méltán követelhető jutalma: 
az ígéret beteljesedése, a messiási kor áldása. 
Mert ha van nép, a mely ama bér s jutalom elen
gedhetetlen feltételének eleget tesz, a mely a 
törvényt és az atyai hagyományokat mind az utolsó 
betűig megtartotta és úgy azok igazságát betöltötte,
— az a szent nép egyes egyedül ők maguk: a 
farizeusok!

Hát most éppen azért nyilván leleplezi őket,
— szinte kíméletlen kézzel rántja le róluk a leplet, 
hogy kiki meglássa, mennyit ér az az ő fennen
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hánytorgatott igazságuk, mennyit ér — az Isten 
előtt. _

Útközben, látva, hogy közülök néhányan az 
ő kis társaságához is csatlakoztak és neki s tanít
ványainak botránkozására ott kellemetlenkedtek, 
ezeket lenézvén s velük szemben hánytorgatván, 
hogy csakis ők az igazak, egyenesen ez elbiza
kodott népséghez fordul és a való igazságot egy 
gyönyörű szép példázatban adja értésükre.

Nem tanítványait állítja szembe velük. E nép
séget más még megvetettebb s gyűlöltebb, az ő 
szemükben valóságos szemét népséggel: a vámo
sokkal, vagy a mi szerintük egyet jelentett, a 
bűnösökkel állítja párhuzamban, mert hisz oly 
igazakkal, mint a minők ők, csakis ily bűnösök 
vethetők egybe, hogy a nagy fény mellett a nagy 
árnyék tisztára látható légyen.

Igen,— a vámosok példátlan bűnössége tüntesse 
ki az ő példátlan igazságukat! Ama vámosoké, a 
kiket ez igaz zsidók nemcsak az Istennel való 
közösségből, hanem a szent nép köréből is, mint 
megvetett, aljas és gonosz fajzatot kirekesztettek. 
Mert hát ők az igazi zsidó legnagyobb szentségét, 
egyetlen erősségét és reménységét: a törvényt és 
az atyai hagyományokat tapodják lábbal. Mert ők 
az idegen, a pogány hatalom zsoldjába szegődtek 
és zsidó létükre adót s vámot szednek a szent 
néptől e nép legnagyobb ellenségének: a római 
császárnak ! Holott jól tudják, hogy a szent törvény 
parancsa szerint Izrael ura csak egy, a Jehova- 
Isten s hogy épp azért az igazi zsidó más úrnak, 
a mint meg nem hódolhat, úgy adót s vámot sem 
fizethet. Az igazi zsidó megadja a templomadót 
Jehovának, de nem fizet, hanemha csak erőszakra, 
adót s vámot idegen hatalmasságnak. S ezek a 
vámosok, ezek a nemzetárulók, ez a pogányoknál 
is bűnösebb és utálatosabb hitvány nép, — még 
többre is vetemedtek: ők egyenesen a pogány 
hatalom eszközeivé aljasították magukat!

Hát Üdvözítőnk mégis s éppen azért épp 
ezeket állítja most párhuzamba a farizeusokkal. 
Hadd lássa a világ: melyik igaz s melyik bűnös 
közülök az Isten szeme előtt 1

„Két ember méné fel — úgymond — ' a 
templomba, hogy imádkozzék; az egyik farizeus, 
a másik vámos."

Két ember, — mind a kettő zsidó, egyazon 
czélból, imádkozás végett megy fel a templomba. 
Felmegy a vámos is, hiszen azt a jogot, hogy 
az imádkozás szent helyét, a templomot felkeres
hesse a köteles imádságozás idejében, ezt még nem 
tagadták meg tőle — a bűnöstől az igazak. 
Ott azon a szent helyen az Isten színe előtt még 
megjelenhetett mindenki, a szegény és gazdag, a 
megvetett és előkelő, a bűnös és igaz egyaránt. 
És mégis mekkora különbség a szegény vámos és 
a gőgös farizeus között!

Amaz felmegy a templomba, mert igaznak 
tartja magát; felmegy, hogy nagy igazsága önhitt
ségében Ura és Istene színe elé állva, eldicseked
jék minden érdemével és megszolgált bérét s 
jutalmát el ki követelje. Felmegy és hogy ne- 
csak Isten, hanem emberek is lássák, oda áll 
tüntető módon a templom közepére s imádkozik

vagyis inkább szolgamódra leszámol urával, mond
ván : „Isten! hálákat adok neked, hogy nem vagyok 
olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, 
paráznák; vagy minémű ím ez a vámos is: bőj- 
tölök kétszer egy héten, megadom dézsmáját min
den marhámnak".

Halljátok a farizeust ? 0 hálákat ád az Istennek, 
de nem azért, a mit Isten adott neki, hanem a 
mit ő, a nyomorult féreg adott az Istennek! Hálá
kat ad azért, a mit ő tett I S ugyan mit tett ? 
Sokat, nagyon sokat! Olyan dolgokat mívelt, a 
mik által Isten előtt kivált összes embertársai 
közül és különös érdemeket szerezve, különös 
jutalomra méltónak bizonyította volt magát. Ő nem 
lopott, tehát nem szegte meg a hetedik parancsolatot; 
ő nem mondott hamis tanúbizonyságot, tehát nem 
szegte meg a nyolczadik parancsolatot sem és 
nem is paráználkodott, tehát a harmadik parancsolat 
ellen sem vétkezett! Sőt még többet is te tt: meg
tartotta az atyai hagyományokat is. Mig mások 
csak egyszer, a nagy engesztelő napon vagyis az 
ú. n. hosszú napon, ő minden héten kétszer — 
csütörtökön és pénteken — is böjtölt s az Úr 
szolgáinak a papoknak és az Úr ügyének, a 
templomi szolgálatnak fentartására rendelt tizedet 
is megadta minden marhájából.

Milyen igaz, milyen kegyes, milyen tökéletes 
ember! És ki ne hinné el róla, mikor maga mondja. 
Oh nem, ő bizonynyal nem olyan, mint egyéb 
emberek, vagy minemű ott az a vámos is.

Igen, — az szegény bűnös vámos. Aki szintén 
felmegy a templomba, de nem azért, mert igaznak, 
hanem mert bűnösnek érzi magát. A ki felmegy a 
templomba, mert bűnös lelkének orvosát keresi s 
orvosától gyógyultát reményű. Felmegy megtörtén, 
megalázkodva, bűneinek terhe alatt szinte leros
kadva^ és a hogy oda ér, hogy senki se lássa, 
csak Ö, a kit keres, meghúzódik a templom egyik 
szögletében és — szemeit nem is meri az égre 
emelni, hanem mélységes bűntudatában szive vég- 
hetetlen nagy búja-bajában, bűneinek igaz bána
tában, töredelmes, őszinte jelekép veri mellét, 
mondván: „Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek!"

Halljátok a vámost? Ő könyörög a bűnbo
csánatért. Neki nincs mivel dicsekednie, mert 
tudja és érzi, hogy Isten színe előtt nincs, a ki 
megállhat, hogy mindnyájan vétkeztünk és elhaj
lottunk, hogy nincs igaz csak egy i s ! Ö könyörög 
Isten irgalmáért, mert tudja és érzi, hogy ha az 
Úr szoros igazsága, törvénye szerint Ítél meg 
minket, mindnyájunkat el kell kárhoztatnia, hogy 
minket csak irgalma és könyörülete menthet meg 
az örök haláltól.

Mennyi hazugság ott az önhitt farizeus s 
mennyi igazság itt emez alázatos vámos imádsá
gában!

Bizony, bizony méltóan teszi hozzá Urunk e 
példázatához emez örök tanulságot: „Mondom
néktek, alájőve ez az ő házához megigazíttatva, 
inkább, hogynem amaz : mert valaki felmagasztalja 
magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, 
felmagasztaltatik “.

0 mondja, tehát úgy is van. Isten a szegény 
bűnvalló s bűnbánó bűnöst s nem az önhitt fari-
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zeust igazítja meg. Mert hisz azon, a ki magát 
igaznak tartja, neki nincs igazítani valója. Az 
ilyet igazsága szerint megítéli, az igazak önkényesen 
elfoglalt polczáról leveti és megalázza; a ki pedig 
megalázza 0  előtte magát, azt irgalma karjával 
a porból, a bűn örvényéből magához emeli és az 
Ő igazai sorába fogadva, felmagasztalja.

Oh tanuljunk e felséges példázatból! Tanuljuk

meg, hogy az Istent nem lehet megcsúfolni. Ki 
belát a szivek rejtekébe, a velők s vesék oszlá
sáig, az igazán ítél, — a farizeust megalázza, — 
a szegény bűnöst pedig felmagasztalja.

Tanuljuk meg ezt és — mondjunkle örökre önigaz
ságunkról s más embertársaink kárhoztatásáról s 
a szegény bűnös vámossal mellünket verve, könyö
rögjünk mi is : „Uram, légy irgalmas nekem, sze
gény bűnösnek 1“ s akkor bűnbánva, megtérve, 
hittel remélhetjük, hogy az Isten megigazít, s 
igazultan térünk haza mi is. Dr. Masznyik E.

„Az Isten nem hagy el.“
I.

„Ugy-e, megértette édes Hollósyné asszonyság 
ebből a felolvasott czikkből, hogy igazi jó barátja 
vagyok családjának. Ez a felhívás a nemesszívű 
emberbarátokhoz szól. „Egy szegény özvegy asz- 
szony kétségbeejtő helyzetben van. Hosszas beteg

ségben sínylődő férje meghalt, hat apró gyerme
kével az ínség, az éhhalál fenyegeti. Segélyt kór 
a jószívű emberektől!“

A felhívást olyan szívrehatóan írtam meg, 
hogy a siker biztos. Két hét múlva legalább is 
négyszáz forint könyöradomány gyűlt össze lapom 
szerkesztőségében s ennek az összegnek a felét 
bokros fáradozásaim fejében magamnak tartom meg, 
a többiből kifizetjük a „Kék angyal" patikárust, 
úgy hiszem harmine forintnyi tartozása van ott 
elhalt férje után s íme még mindig marad száz
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hetven forint, a mit úgy tekinthet, mintha az ég
ből pottyant volna zsebébe.

A szomorú arczú, feketeruhás özvegy asszony 
elgondolkodva áll ott és így szól:

— Köszönöm a szerkesztő úr hozzám való 
szívességét, majd csak fölnevelem én Isten segít
ségével magam a gyermekeimet. Sohasem fogad
tunk el semmit, a miért meg nem szolgáltunk. 
Férjem becsületes, munkás ember volt egész éle
tében, nem kért soha alamizsnát, nem akarom 
holta után a nevét a kéregetők közé juttatni.

— Micsoda! horkant fel a patikárus, ki eddig 
egy ablakmélyedésben újságot olvasott, — nem 
fogadja el a kétszáz forintot? Hát akkor engem 
miből fizet ki, mi ?!

— Dolgozom és majd megsegít az Isten.
— Lári-fári, — dühöngött a patyikus, — én 

a pénzemet akarom látni, s ha egy hét alatt nem 
fizet, elárvereztetem a holmiját, tudja, aztán el
mehet pereputtyostól koldulni!

— Kérem, legyen türelemmel pár hónapig, 
én bizonyosan meg fogok fizetni, de most nincs 
pénzem, a temetés — a hosszas betegség sokba 
került.

■— Hát akkor mit okoskodik, — lármázott a 
szerkesztő, — itt a pénz, kínálom, miért nem 
fogadja el?

— Nem tehetem, nem tehetem, ilyen módon 
nem fogadhatom el. Az Isten majd megsegít a 
munkám után. Koldulni nem tudok! — Szelíden 
köszönt s aztán elhagyta a szerkesztőséget.

A két jóbarát leforrázva bámúlt egymásra.
— No, ez ugyan megadta nekünk, — mérge

lődött a szerkesztő. — Kétszáz forintot lopott ki 
ez az ostoba liba a makacsságával a zsebemből. 
Megfulladok, ha egy spriccerrel le nem öblítem a 
mérgemet. Jöjjön, kedves barátom a vendéglőbe.

Jól ismerték az elhalt Hollósy Mihály aszta
losmestert az egész városban, s mindenki tisztelte, 
becsülte az ügyes és szorgalmas iparost, ki szépen 
faragott bútoraival még az országos kiállításon is 
feltűnést keltett és aranyérmet kapott. Részvéttel 
hallotta mindenki, hogy a derék ember a napokban 
meghalt. Özvegye és hat gyermeke állta körül 
ravatalát s a városka legérdemesebb emberei kisér
ték ki örök nyugvóhelyére. A nemes érzésüek 
szeméből bizony bőven omlott a köny, mikor a 
lelkész meghatott hangon búcsúztatta az elhúnytat 
gyászos hitvesétől, szép diák fiától, serdülő lányá
tól, hat kis árvájától.

Jól számított a körmönfont szerkesztő, egy 
szívreható felhívás megnyitotta volna a szíveket 
és erszényeket s a városka minden tehetősebb 
lakója örömmel áldozott volna az elárvúlt család 
fölsególyezésére.

De hát Hollósynét nem olyan fából faragták 
ám, a ki gyámoltalanul összeroskad a nagy csapás 
alatt s tétlenül várja, hogy mások segítsenek 
rajta.

Többre becsülte jó hírnevét az alamizsnánál 
s gyermekeit is arra tanította, hogy a maguk em
berségéből, munkájuk után jussanak mindenhez.

Nincs Isten áldása az olyan pénzen, a mit nem 
becsületes munka után szereztünk, ezt tartotta ő.

Erezte, hogy a férje is helyeselné tettét, mert 
hisz önérzetes asszony nem is tehetett másként. 
És mégis, a mint a meleg nyári délelőtt aranyos napfé
nyében hazafelé mendegélt, kimondhatatlan aggo
dalom fogta el lelkét. Csendesen ismételgette az 
utoljára kiejtett mondatot: „Az Isten majd megsegít".

— De hátha így akart megsegíteni jó embe
rek által, — töprengett magában. — Talán nem 
kellett volna visszautasítani az alamizsnát. Képes 
lesz-e ő, a gyámoltalan, tudatlan asszony fölnevelni 
hat kiskorú gyermekét a nélkül, hogy mások 
segítségét igénybe vegye. Szegény gyermekeit 
nem teszi-é ki a legnagyobb nyomornak, éhségnek ? 
Óh, hátha mégis jobb volna szánakozó idegen 
kézre bízni, mint a maga erejében bizakodni. 
Végtelen rettegés töltötte el a szívét arra a gondo
latra, hogy megváljon gyermekeitől.

Zokogva tért be a templomba s Isten 
oltára elé vitte nagy fájdalommal terhelt szívét. 
Erőért, egészségért könyörgött maga és gyermekei 
számára. Pedig mennyi mindennek híjával volt 
szegény! Házatlan szegénység, Ínség várt rá, s ő 
csak erőt, egészséget kért attól, ki világokat kor
mányoz s minden földi javakon uralkodik! Aláza
tos, megtört szívébe lassankint mennyei nyugalom 
szállt s mire hosszas imáját bevégzé, erősnek 
érzé magát megküzdeni a reá váró akadályokkal. 
Úgy tettszett neki, mintha egy hatalmas kéz ve
zetné új, gondterhelt életének nehéz útain.

III.
Mikor hazaért szegényes kis lakásába, árva

gyermekei közé, olyan bátornak érezte magát. 
Anyai szívének meleg szeretetével ölelte, csókolta 
össze őket. Óh, csak ezek maradjanak vele, szor
galmával, igyekezetével csodákat fog művelni.

De lám, megjött a család kedves jó barátja, 
a gyermekek keresztapja a kertész is.

Nagy szalmakalapját vidáman dobja le a 
székre s ölébe szedi Ilust, Gyurit a két leg
kisebbiket, megtölti köténykéjüket érett gyümölcs
csel, virággal s mikor azok össze-vissza csókolják 
borostás ábrázatát, nagy bütykös kezeit, azt 
mondja, hogy nem cserélne a királylyal sem! 
Mert ez a bozontos szemöldökű, szegényes ruhájú 
ember végtelenül szereti a gyermekeket, azok
nak vonzalmát többre becsüli mindennél a világon. 
Kis keresztgyermekeit meg éppen a szívébe zárta, 
lám, most is az ő érdekükben járt. Vevőt szerzett 
boldogult apjuk asztalos-szerszámjára, egy derék 
fiatal iparost, a ki készpénzzel fizet. Meg is egyez
tek száz forintban, el is hozta a pénzt.

— Óh, Istenem mennyi pénz I — örvendeznek 
a gyermekek.

Lakást is tud a számukra az ő kertje mellett, 
bizony az messze van a város szélén, meg kicsiny 
is, de világos, száraz és nagyon olcsó. A jövő 
héten oda is költözködhetik már.

Lám, a jó Isten így segít rajtam, gondolja a 
szegény asszony s hálásan szorítja meg a jó barát 
kezét.

— Hanem most egy nagy kéréssel állok elő,
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édes komámasszony, — magának hat gyermeket 
adott az Isten, nekem meg egyet se, hát én 
bizony szeretnék ezen a hiányosságon olyan formán 
segíteni, hogy egyet elviszek ezek közül, még 
pedig ezt a buksi diákot szemeltem ki, eljösz-e 
kertészinasnak, Béla fiam ? !

Hogyne menne Béla, nagy örömrivalgással 
ugrik keresztapja nyakába s majdnem megfojtja 
csókjával, ölelésével.

Hisz mindig szerette a kertet, a szép fákat, 
virágokat; aztán jól megtanult latinul is, mert a 
keresztapja mindig azt mondta, hogy ez okvetlen 
kell a kertészséghez. Mert a jó kertész tudós is, 
földmíves meg művész is egy személyben.

No ebbe aztán az anya is szívesen beleegye
zett, hisz jobb helyre nem is juthatott volna a fia.

— Neveljen belőle becsületes embert, — mon
dotta szelíden a komájának.

Ezzel aztán el volt intézve a középső fiának 
a sorsa. De hát a többié ?

Legnagyobb fia László, tizenhatéves legényke 
volt már, most őszszel került a hetedik osztályba. 
Kitűnő tanuló volt mindig, osztályának dísze, taná
rainak büszkesége. Azonfelül nemesszívű jó fiú, ki 
most a nyári szünidő alatt ügyvédi irodában dolgozik, 
hogy azzal a 15 írttal, a mit munkájáért kap, 
hozzájáruljon családjának fentartásához.

— A tizennégyéves Magda is kitűnő sikerrel 
végezte a polgári leányiskolát s tanárainak tanácsára 
a tanítónőképző-intézetbe szeretett volna menni, de 
most már kénytelen elhalasztani ezt a szándékát, 
mert anyjának ő lesz segítsége a családfentartás 
nehéz munkájában. Most valami nagy dologban fő a 
feje, mert szomorúsága mellett is vidám arccal 
takargat valami szokatlan formájú tárgyat, s alig 
várja, hogy anyja közelébe juthasson s elmondhassa 
neki, hogy egyik barátnője a napokban titokban 
megtanította keztyűt varrni s ez a furcsa alakú 
holmi a keztyűvarró gép, a mivel ő hetenkint 
4—5 irtot fog szerezni. Van-e ennél nagyobb boldog
ság a világon, mint a mit most a szegény anya érez !

A tízéves Gizella meg a kis Ilon, Gyuri, kicsinyek 
arra, hogy szomorú helyzetüket felfogják. Csak 
vidám nevetésük, egészséges rózsás arcocskájukkal 
vigasztalják az édesanyjukat.

Milyen kedvesen végződött ez a szomorúan 
kezdődő nap.

Van már pénze arra, hogy a szívtelen gyógy
szerészt, a temetést és a házbért kifizesse.

László, mint a család legidősebb tagja, vál
lalta magára ezeknek a rendezését.

Meghatott szívvel, könnyezve nézegették a 
száz forintot. Áldott emlékű édesapjuk utolsó 
szerzeménye ez. Az ő becsületes, munkás kezének 
jótéteményét érzik ime holta után is.

Kegyelettel hajtogatta össze László a pénzt s 
egy szép ezüst koronával ékesített, illatos fekete 
bőrtárcába tette. Ez is apjuknak kedves emléke. 
Egy magyar főúr számára készített egyszer szép 
faragású magyar bútorokat s a gazdag gróf tet
szése és elismerése jeléül e díszes tárcába zárt 
aranypénzzel fizetett.

Áz arany bizony^régen elfogyott, de a tárcát 
kegyelettel őrzik mint családi ereklyét.

Hűségesen végezte a derék fiú a rábízottakat. 
Melegen megköszönte a bölcs orvos fáradozásait, 
ki atyját nemcsak gyógyította, de egyszersmind 
a családnak jóakaró pártfogója is volt. A kövér 
háziasszonyt, ki mindig jószívvel volt hozzájuk, 
szintén könnyezésre indította hálás szavaival. Már 
a „Kék angyal" patikában nem tudott köszönetét 
mondani. Az anyját ért durva fenyegetés eszébe 
jutott s úgy összeszorult a torka, hogy nem fért 
ki rajta a „köszönöm1* szó. „Talán a lutrin nyer
tek vagy örököltek", kérdezte nyájas kézdörzsölés 
között a paíikárus, „hisz ezelőtt pár órával még 
egy fillérjük sem volt."

— Atyám szerszámait adtuk el,—mondáLászló.
— Hm, ez nagyon furcsa, — szólt közbe a szer

kesztő, ki szintén jelen volt. Lángoló arca, hunyorgó 
szemei nyílván mutatták, hogy a vendéglőben 
szaporán ürítgette a borospoharat. „Talán a grófi 
koronás tárcát is az asztalos szerszámért adták, 
kérdezte kötekedve s apró, hiúzszemeit le nem 
vette a tárcáról.

A fiú nyugodtan végignézett a pityókos em
beren, zsebébe tette a tárcát s csak azután 
mondotta: „Nem, ezt nem azért adták11.

Ha jó szóval kérdezte volna, bizonyosan 
elmondja neki a tárca történetét, hisz örült a lelke, ha 
derék atyjáról beszélhetett, de ez a gúnyolódó hang 
vérig sértette az önérzetes ifjút. Látta a szerkesztőn, 
hogy ittas, azért nem akart szóba állani vele.

Köszönt s kifelé indult.
„Z. gróf tárcáját ma reggel ellopták, sok 

pénz és fontos iratok voltak benne, a tolvaj ön 
volt Hollósy, adja ide a tárcát!“ — kiáltotta 
utána a veresorrú úr.

László elfehéredve állt meg az ajtónál s 
aztán rekedten mondta:

— A tárcát atyám Z. gróftól kapta emlékbe, 
nem loptam.

— Ne hazudjon! Ide a tárczát! rikácsolta 
a szerkesztő s támolyogva indult László felé. Hja, 
de a sok spriccer elvette ám lábainak erejét, 
elvesztette az egyensúlyt s végigvágódott a sima 
mozaikon, fejével bezúzta estében a szemben levő 
nagy tükröt s hörögve, tehetetlenül vergődött a 
földön!

A zajra, csörömpölésre összefutott az utcán 
járó-kelő nép, kinyitották az emeleten levő Casino 
ablakait s mindenki kérdezősködött, lótott-futott, 
kereste a riadalom okát.

A zajra elősietett rendőrök segítették talpra a 
káromkodó szerkesztőt, kinek vérbeborult arcát alig 
győzte szublimáttal a megszeppent „Kék angyal11

A Casinóból jövő urak között volt Z. gróf is. 
László rögtön hozzásietett, mert gyermekkorából 
ismerte őt, s röviden elmondta neki a történteket 
s kérte, igazolja őt a szerkesztő előtt.

Hát persze, hogy kiderült az igazság!
Bezzeg volt mit hallani az angol tapaszszal 

beragasztott arcú hősnek. Az urak mind korholták 
durvaságáért s kérlelték, engesztelték Lászlót, kit a 
gróf karonfogva vezetett hintójához, hogy anyjához 
kisérje. Egyszersmind felkérte, hogy vállalja el fiának 
tanítását, ki most kezd latin iskolába járni.

(Vége köv.)
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Laukó Károly.
1838- 1906.

Egy olyan férfiú arcképét mutatjuk itt be, 
a ki tehetségével, hivatalában és közügyekben 
kifejtett nagysikerű munkálkodásával, alkotásainak 
nagyszámával, egyéni kiváló tulajdonságaival méltán 
rászolgált a névre: „Istennek választott férfia“.

Született Cegléden 1838 december 16-án, egy
szerű, becsületes, vallásos szülőktől. Az elemi 
iskolák elvégzése után Szarvason kezdte, majd 
Nagykőrösön folytatta és végezte be középiskolai 
tanulmányait; ez utóbbi helyen Arany János, Szász 
Károly, Salamon Ferenc, Szilágyi Sándor, Men- 
tovich Ferencz, Szabó Károly, Ács Zsigmond voltak 
tanárai, kiknek vezetése mellett — mint önélet

rajzában maga írja — „ifjú lelke megtanult a 
felekezetiesség elfogult, merev korlátain felülemel
kedni". Vallásos lelkülete a papi pályára vonzotta, 
a theologiai tanfolyamot a nagynevű Török, Székács 
és Ballagi védő szárnyai alatt végezte el Buda
pesten, mely után három és fél évig nevelői állást töl
tött be Lónyay Menyhért családjánál. Az 1862—65. 
évben Lónyay Bélával a berlini, müncheni, jénai 
és heidelbergi egyetemeket látogatta és hallgatott 
filozófiai és theologiai tudományokat. 1865-ben 
tanár lett a budapesti ág. hitv. evang. főgymna- 
siumban, honnan 1866-ban a kecskeméti evang. 
egyház választotta meg lelkészül a tudományokban 
képzett, tapasztalatokban gazdag 28 éves ifjút s 
már 1876-ban a pestmegyei ev. esperesség al- 
esperesévé választotta, a mit azonban — e téren 
is közlegény óhajtván maradni — nem fogadott 
el. Midőn elfoglalta kecskeméti lelkészi állását, az 
a legszerényebben javadalmazott, lélekszámban 
kicsiny, anyagi eszközökben szerény gyülekezet volt. 
Negyven évi működése alatt annyira megerősítette 
az egyházközség anyagi állapotát, hogy egyházi 
tisztviselőinek javadalma a mai kor színvonalára 
emelkedett, hogy a dologi szükségletek és vallás
erkölcsi kívánalmak kielégítésére tekintélyes vagyon 
áll rendelkezésre s a valláserkölcsi életet magas 
színvonalon álló virágzásra emelte. E téren kifejtett 
munkálkodását puritán gondolkozása és élete, nagy

munkaereje és munkakedve, kiváló szónoki képes
sége, lekötelező és szívélyes modora, híveivel való 
gyakori és mindig szeretetteljes érintkezése, példás 
családi élete segítették oly szép sikerre. Élénk 
irodalmi munkásságot folytatott a Protestáns Egy
házi és Iskolai Lapban, az Egyházi Reformban, a 
Figyelő és Protestáns Pap című szaklapokban és 
kecskeméti lapokban.

1890-ben esperességi, 1892-ben bányakerületi 
gyámintézeti elnökké választatott. 1891—93. évi 
ev. zsinaton, mint képviselő, kiemelkedő szerep
lésével közbecsülést és első rendű papi tekintélyt 
vívott ki magának. Ennyi és ily szép sikerű egy
házi munkálkodás eredményezte azt, hogy Sárkány 
Sámuel bányakerületi püspök lemondása után ő is 
komoly püspökjelölt volt s ha a hírlapok útján 
ki nem jelenti, hogy a püspöki állásra betegsége 
miatt nem reflektál, megválasztása valószínű lett 
volna. így is minden vonakodás és tiltakozás 
dacára is a szavazatok tekintélyes része ő reá 
esett. Nagyon jellemző az a kis vers, melyet 
Sántha Károly költő-pap barátja azon levelére írt, 
a melyben őt a püspökség elvállalására felszólí
tották, a mely versből kiérzik a szomorú sejtelem, 
hogy egy nehéz és végzetes betegség hamarosan 
megbénítja munkás kezeit; de egyszersmind kiérzik 
Isten iránti hálája egy boldogságban és köz- 
tiszteletben eltöltött életért, A megható kis vers 
így hangzik:

Az ifjúból öreg, öregből vén leszen 
Örök sors; halandó nem változtat ezen.
Én is beleestem, én is benne vagyok,
Napom a delelőn jóval alul ragyog.
Hatvannyolcz év ! Alkony ! Érzem közeledtét! 
Mindenki így köszönt: Adj Isten jó estét!
No de volt reggelem, volt derűs nappalom, 
Hálátlanság volna Istent nem áldanom!

De nem volt kevesebb értékű azon munkásság 
sem, a melyet Laukó Károly a közügyekben, a tár
sadalmi téren kifejtett. Puritán egyszerűsége és sze
rénysége mindig kerülte a feltűnést, sohasem kereste 
az elismerést, de a bizalom mindig felkereste őt. A 
városi közgyűléseken, társasösszejöveteleken mindig 
örömmel hallgatták megfontolt, tartalmas, ragyogó 
szónoki beszédeit. A városi kisdedóvó és ipariskolai 
bizottságnak, a községi iskolaszék tanügyi bizott
ságának elnöke, az 1867-ben alakult nőegyesület
nek titkára, a Rabsegélyző Egyesületnek szervezője 
és 12 éven át elnöke, a Kaszinó-egyesületnek 
elnöke és örökös tiszteletbeli választmányi tagja, 
az állami polgári leányiskolának 22 éven át gond
noka, a „Kecskeméti Lapok“-nak megalapítója, a 
takarékpénztár egyesületnek igazgatósági tagja 
stb. stb .; mindezen állásokban önzetlenül, szíves 
készséggel és nagy sikerekkel munkálkodott, úgy- 
annyira, hogy nincs Kecskeméten újabb alkotás, 
a melyen Laukó kezenyoma meg ne látszanék, 
nincs intézmény, mely az ő tisztelt nevével kapcso
latban ne volna; ennek természetes következménye- 
kép nincs ember e nagy alföldi metropolisban, ki 
az ő nevét tisztelettel, becsüléssel, szeretettel és 
büszkeséggel ne említené s nincs szív, mely az ő 
elmúlásán ne keseregne.

Kínos betegség őrölte meg erejét s fektette
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ravatalra november 12-én. Koporsóját — mely vég
akarata szerint egyszerű, felírás nélküli, használt 
bibliájával díszített fából készült — bánkódó 
özvegye, zokogó kiterjedt családja, pásztor nélkül 
maradt gyülekezete, a pesti egyházmegyei ev. és 
a helybeli összes felekezetek papi kara, a városi 
nagyközönség megszámlálhatatlan sokasága kisérte 
utolsó útjára november 14 én.

A munkás kézből kihullott a vándorbot. Teste 
immár ott pihen az édes anyaföld pihentető kebelén, 
lelke égi honába költözött, de emlékezetét alko
tásainak nagy száma, a gondos családfő nélkül 
maradt virágzó és kiterjedt család, az elárvult gyü
lekezet, a barátok és tisztelők nagy száma szivébe 
zárva megőrzi, mert az igaznak emlékezete áldott, 
örökké áldott! Kiss Béla.

V EG YES.
Halálozás. A legéndi ág. hitv. ev. egyház 

mély fájdalommal tudatja, hogy nagytiszteletű 
Lanstyák Lajos, szeretett lelkésze s a szügyi deca- 
nátusnak kiérdemült körlelkésze, 32 évi áldásos 
működése után életének 54-ik évében f. évi január 
hó 29-én délután 4 órakor hosszas szenvedés után 
az Úrban csendesen elhunyt. A megboldogultnak 
temetése f. évi január hó 31-én délután 3 órakor 
volt az evangélikus templomból.

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi 
leánynevelő-intézetének tantestülete folyó évi 
február hó 11-én növendékeivel az intézet dísz
termében zene- és színielőadást rendezett. A tiszta 
jövedelmet egy állandó színpad felállítására for
dítják. Műsor a következő volt : 1. „Nászinduló'1 
a „Szentivánéji álom“-ból Mendelssohntól. Négy 
kézre játszották: Jeszenszky Margit IV. o. és 
Laurentzi Emília III. o. növendékek. 2. Dr. Gyógy- 
kúthy Elvira med. univ. Rendel hétköznapokon 
d. u. 2—4-ig. Tréfás jelenetek, ír ta : Tordai Grail 
Erzsi. 3. „Suite“ Goldnertől. Négy kézre játszották: 
Klobusiczky Ilona és Bállá Ilonka III. o. növendékek. 
4. „Egy levél", monolog, ír ta : Farkas Imre.
Mondta: Lugossi Brigitta IV. o. növendék. 5. „Hamu- 
pipőke.“ Daljáték 3 felvonásban, Poldini Edétől. 
Az ünnepre szép közönség gyűlt egybe s lelkesen 
tapsolt a szereplőknek.

JÓ K Ö N YVEK .
A Magyar Luthernek harmadik kötete

megjelent és február hó végén a megren
delők kézhez kapják. Némi késedelmet 
jelenleg az okoz, hogy a kötött példányok 
csak febr. 25. után készülnek el. Éppen 
ezért felhívjuk azokat, a kik a kötet árát 
még nem küldték be, hogy legkésőbb 
február 28-ig küldjék el Kovács Sándor 
theol. akad. tanárhoz (Pozsony, Evang. 
Theol. Otthon), mert különben a könyv 
árát postai utánvétellel szedjük be, ami a 
megrendelők költségéttetemesen szaporítja.

A kötet ára fűzve 6 K, kötve (barna, 
zöld vagy világoskék angolvászon - tábla) 
8 K 50 fillér.

Az I. és II. kötetet is meg lehet ren
delni ugyanazon áron, ki-ki megválaszt
hatja a kötés színét.

A kik a fűzött példányokat kötött 
példányokért el szeretnék cserélni, küldjék 
el a könyveket s kötés fejében köteten
ként 2 K 50 fillért, — s ez esetben a 
köteteket elküldjük. Azonban csak tiszta 
példányokat fogadhatunk vissza.

A ki véletlenül a II. kötetet nem 
kapta volna meg, — ha igazolni tudja, — 
a hiányt pótolni fogjuk.

— Képes Folyóirat, a Vasárnapi Újság füze
tekben, hazánk legrégibb szépirodalmi újsága, a mely
nek nemzeti irodalmunk történelmében díszes és tisz
teletreméltó hely jutott. Pákh Albert alapította e lapot 
az ötvenes évek elején, a mikor a magyar lélek nagy 
veszteségein kesergett és magát a költőként kisírnia 
sem volt szabad. Azóta már két nemzedék múlt el s 
a Vasárnapi Újság mindegyiknek hűséges lelki táp
lálója, hazafias, erkölcsös nevelő dajkája volt. Jelenleg 
Hoitsy Pál áll az élén, mint felelős szerkesztő ; főmun
katársa pedig Mikszáth Kálmán, irodalmunknak legked
vesebb élő mesélöje, a ki itt teszi közzé múzsája ter
mésének színét javát. Most a Noszty-fiú esete a Tóth 
Marival című elbeszélését kezdte meg benne. Fölös
leges mondanunk, hogy a füzet minden egyes számát 
gyönyörű képek díszítik (legutóbb a téli tátrai képek 
keltettek feltűnést). Szóval a magyar családnak ma is 
a Vasárnapi Újság s a Képes Folyóirat ad asztalára 
leggazdagabb táplálékot összes képes lapjaink közül. 
Ára egész évre 16 K, félévre 8 K. Megjelenik a V. 
U. hetenként, s a Képes Folyóirat kéthetenként.

Előfizetési felhívás. Az 1907-ik évvel az „Olajág" 
VII. évfolyama kezdődik. S bár az év változást hozott 
a szerkesztésbe, mert Dessewffy Emma úrnő nagy el
foglaltsága miatt arról lemondott, de azért ez nem jelent 
változást a lap evangéliumi irányában és azon törek
vésünkben, hogy munkálkodjunk a hitélet ébresztésében.

Vezérfonalunk ezután is az evangéliumi alapon 
nyugvó mély vallásosság s az ebből fakadó szeretet 
lesz. De azért nem zárkózunk el a társadalmi élettől 
sem, mert csakis igy hathatunk jótékonyan reá. A tár
sadalmi kérdésektől teljesen elzárkózott vallásosság el
veszti hatékony erejét azoknak alakulására. Pedig csakis 
az evangéliumi alapon álló hit ápolása, erősödése, ter
jedése oldhatná meg sikeresen a szociális kérdések 
összegét.

Közölni fogunk tehát úgy, mint eddig, cikket 
vallási, valamint mélyebbreható társadalmi kérdésekről; 
költeményeket, elbeszéléseket, könyvismertetéseket, 
híreket evangéliumi és humánus mozgalmakról.

Kis lapunk minden sorában, bármily kérdésről 
szóljon az, ott lesz a krisztusi szeretetnek és igazság
nak hatása, a bit meggyőző ereje és bizalma.

Kérjük tehát lapunknak s az evangéliumi ügynek 
igaz barátait, hogy támogassanak a lap terjesztésével 
s minél több előfizető gyűjtésével.
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Az előfizetési pénz új szerkesztőnk eim ére: Paál 
Árpádné úrnőnek, Budapest, IV., Molnár-utca 38. sz. 
küldendő.

Egész évre 2  korona, félévre 1 korona.
Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület.

Luther-T ársaság.
A Luther-társaság pénztárába 1907 január 1 —31-ig 

befolyt összegek kimutatása:
1. Egyetemes közalapból 1907. évi segély 1000 K.
2. Rendes tagsági díjakból évi 8 koronával 1907-re: 

Doktorics Miklós, Sárkány László, Gressler Vilmos, Isó Dániel, 
Kemenesaljái esperesség, Tótpelsöczi egyház, dr. Ajkay 
Béla, Reif Pál, Hittig Lajos, Holuby Adolf, Szepesvárosi 
egyházmegye, Trsztyánszky Ferencz. Sárkány Béla, Soproni 
lyceum, Lelbach János, Szlaucsik Bogyiszló, Szalay József, 
Nógrádi egyházmegye, Frenyó Gyula, Riszkup Béla, Epbinder 
Károly, Hórk József, Pozsonyi theol. ak. könyvtár, Bándy 
Endre, Kukolik Józsefné, Mezőlak és rékási nöegylet, Dregály 
Gyula, Liszka Nándor, Lendli egyház, Szelényi Béla, Eerenczy 
Izabella, Pech Kálmánná, Weber Rezső, Rózsa János, 
dr. Zsilinszky Endre, Kiss Kálmán, dr. Haubner Rezső, 
Posznek Sándor, Svehla Gusztáv, Hoffman Sándor, Hrk János, 
Málnapataki egyház, Riecsánszky Endre, Nyíregyházai fog. 
tanári kar, Miklóssy János, Varga Mihály, Somlyó vidéki 
lelkész-egylet, dr. Petöcz Károly, Pócza Ferencz, Sehád 
Boldizsár, Liffa János, Halmi Aladár, Búza János, Brunner 
Mihály, Török József, Varga Márton, Teszák Emil, dr. Sze
lényi Ödön, Hajdú János, Holéczy Mariska, Görgey Gyula, 
Schumacher Etelka, dr. Berzsenyi Izsó, Klein Sámuel, 
Pfeiífer János, Rakitovszky Mihály. 1906-ra: Rakovszky 
Ferenczné, Simonides János, Petrovits Pál, Martiny József, 
Svigruha Pál, Ózdi egyház, Szabadkai egyház, Korossy 
Emil, Kajali egyház, Hutter Lajos, Krompachi egyház, 
Krupecz István, Rozsnyói főgimnázium, Maurer Károly (6), 
Kául Jakab, Hamel Nándor, Kecskeméti egyház, Walther 
Gyula, Wladár Miksa, Svehla János, Némedy Béla, Felső- 
szakonyi egyház, Beyer Fülöp, Csöngei egyház, Gaál Mihály, 
Blaskovits Pál, Alsónógrádi papi értekezlet, Hatz János, 
Fuchs János, Kún János, Eperjesi kollégium, Eperjesi nő
egylet, Hrabovszky István, Mayer Pál. 1906 és 1907-re:

Február hóban jelenik meg

A  magyarországi evangéliomi protestáns 
=  egyház történelme =

Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közreműködésével 
szerkeszti ZSILINSZKY MIHÁLY.

Az 50 íves munkát 300-nál több kép és hasonmás 
díszíti. Ára fűzve 14 kor., vászonkötésben 17 korona, 
félbőrkötésben 19 korona. Jelentkezéseket elfogad az 

Evang. Theol. Otthona Pozsonyban.

Freyler Lajos, Wagner G. Adolf, Walit Gyula, Király Ernő, 
Tiszaföldvári egyház, Blaskovits Kálmán. 1905 és 1906-ra: 
Mayer Endre, Soltz András. 1903—1905-re : Nagybányai egy
ház (20 korona) 1893—1905-ig: dr. Kern Lajos (108'90 K) 
1895—1906-ra: Zemann János (55 K 85 fillér).

3. Fiókegyleti rendes tagoktól évié koronával 1907-re: 
Kellner Károly, ifj. Perlaky István, Bergmann Ágost, Fidesz 
Frigyes, Nagy Jánosné, 1906-ra: Albrecht Károly, Kovács 
Pál (2),{Geschrey Elek) 1906—1907-re : Jávor Endre.

4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1907-re : 
Jurcsó József, 1906-ra: ifj. Bajnok Márton, Bajnok Szekeres 
Katalin, Bajnok István, Bajnok János, Bajnok Márton. 
1906—1907-re: Irmann Alfrédné, Urszény Arnold. 1907— 
1908-ra: Povázsay Mihály.

5. Adomány : Dregály Gyula Budapest 8 K.
Összesen befolyt 2168 K. 75 f.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1907. február 1-én.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

„A Természettudományi Társaság Í878—1906 
évi közlönye pótfüzetekkel együtt 75 írtért meg
vételre ajánltatík. Készpénzfizetés mellett bérmentve 
szállíttatík. Cím megtudható a kiadóhivatalban".

Újdonság!! Újdonság I I Újdonság!!

HÁRFAHANGOK
vallásos költemények gyűjteménye 
e g yh ázi és iskolai használatra.

S zerk esz te tte: PAYR SÁNDOR, theol. tan á r. 

Ara díszes vászonkötésben 5 korona.
K iadta  a  L u th e r-T á rsa ság  és kap h ató  e tá rsaság  fő
b izom ányosánál, H o rn y án szk y  V ik to rnál B udapest, 
V., A kadém ia-u tca  4. és m inden  könyvkereskedésben .

H ornyánszky V iktor cs. é s  kir. udv. kön yvnyom d ája, VT., A radi-utca 14. — 37361.


