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A h i r s a u i szilfa.
— Uhland. —

Hirsauban egy szilfa
Virult a rom között,
Ringatva korpiáját
A csúcsszegely fölött.

Ha zöld Ölén a völgynek
Egyedül jártam ott,
M in elmerenge lelkem,
Az e dicső fa volt.

A zárda-épületben
M ély gyökeret vére,
8 tető gyanánt meredt ki
A távol kékire.

E s hallgatózva némán
A tompa rom alatt :
Lombjai a viharral.
Bátran daczoltanak.

Elzárva tőle lég s fény
A szűk falak között,
Mindig magasbra hajtott,
Míg a szabadba jött.

Látóm pirosló ágát
Sugaras reggelen;
É s fényes volt, midőn már
Á rny ült a völgyeken.

A fal árjási, mintha
Vsak azért volna itt,
Rogy óvná a fa bátor,
Merész növéseit.

A wittenbergi várban
Szintén ilyen fa nőtt,
És óriási ága
Kitörte a tetőt.

—

•

—

Világsugár te elhatsz
A mélyek mélyéig !
Világszellem, te felhatsz
A z egek egéig!

S á n th a K á r o l y ,
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A testvérek.
I. A szülei ház.
Egy kis falura tekintek le a fölötte elterülő
dombról. Nem egyszer jártam már erre. A falu
minden háza, minden lakója ismeretes előttem.
Egyik házikó tisztább, fehérebb, mint a másik. Lát
szik, hogy a lakók szeretik a tisztaságot, nem kímé
lik a vert- s vályog-falaktól a meszet; rend tekin
tetében pedig a házak környéke s az udvar kiállja
a versenyt akármelyik nagyvároséival is. Mégis
legszebb, legtisztább, legrendesebb valamennyi kö
zött a Zsellér-Nagy János portája, még nagy
ságra nézve is alig egy-kettő akad ahhoz hasonló
a faluban.
Pedig azt mondják : nagyon szegényül kezdte
ez a Zsellér-Nagy János. Mint szolgalegény került
a faluba s mikor összekelt élete párjával, akkor
sem volt egyebük azon a kis viskón kívül, a mi
Terézére maradt elhalt szüleiről.
De az Isten megáldja az őt félő s szerető szor
galmas emberek munkáját. így történt ez ZsellérNagy Jánossal is. Kévésén voltak kezdetben hívek,
többet bízott azután rájuk a Gondviselő.
Házas életük kezdettől fogva példás, boldog
volt. A veszekedést, czivakodást nem ismerték.
A férj józanságát, szorgalmát csak felesége^gondossága s takarékossága múlta felül. Télen, nyáron
minden hétköznapon dolgoztak, de azért még ara
tásban sem volt soha olyan sietős a munka, hogy
előbb segedelemért Istenhez nem fordultak volna.
Fiatal éveikben kepét arattak s ilyen munkánál
jókor reggel kell kézbe kapni a kaszát s a sarlót.
Zsellér-Nagy János a hajnallal kelt. A mikor né
mely arató még a más oldalára fordult, ő már oda
kint tehénkéje és sertéskéje körül elvégezte a reg
geli dolgot s még szólt a fülemile kedves éneke
a kert siirű sövénye között, mikor befordulva a már
élettársa által kisepert, rendbehozott házba, felcsen
dült az ő ajkaikon is a reggeli, Istent dicsőítő
ének :
„Serkenj föl szivem, nyílj meg szám,
Az Úr dicséretére !
Az Űr sok jót ruházott rám 1
Siess tiszteletére41.

Elővették aztán az imádságos könyvet s a buzgó
éneklést áhítatos imádság követte, mit a gazda
mondott fönhangon s kisérte halkan édes hitestársa;
aztán vállára vette Zsellér-Nagy János a kaszát
s mire Teréze kihajtotta a csordás, kondás elé jó
szágaikat s a leves-früstökkel kiért a mezőre, már
ő kaszaverés után ugyancsak vágta s szedte fel
a rendet.

Nemcsak az istenfélelemben volt Ő az első, de
a dologban is, az urasági ispán tudta azt legjobban,
hogy milyen munkaerő Zsellér-Nagy János. Volt
is becsülete az uraság előtt, ha az aratás, cséplés
véget ért, az ültetés betakarítása után, egész t len
át talált ott dolgot a hűséges kepés. Csak vasár
nap s ünnepnapokon pihent ő. A reggeli házi ájtatosság után a megcsendült kis harang szavára,
Terézével együtt, templomba vezette őt útja s ott
a hittestvérek szent közösségében buzgó éneklés,
az Isten igéjének éber hallgatása s áhítatos imád
ság által Istenökbe olvadt át szivök és lelkűk.
A délután is csak olyan ünnep volt nekik, mint
a délelőtt, akkor sem hiányoztak ők sohasem az
Isten házából s onnan megint nem a korcsmába,
hanem haza vonta Zsellér-Nagy Jánost istenfélő
lelke, józan természete s hitvesi, igaz szeretete.
Csipkedték is érte igen sokszor, hogy papucs alatt
van, hogy a feleségétől nem mer benézni a korcs
mába egy-két korty italra. De ő nem bánta azt.
Ha jól esett neki, haza vitt a felesége, de csak
néha napján ; nagy ritkán. Hiszen okos ember nem
ad pénzt vizért, a melybe méreg van keverve;
mert méreg a pálinka, a ki gyakran iszsza, vagy
megöli, vagy megbolondítja.
Hát az ilyen okosan eltöltött idő megtermi a
maga nemes gyümölcseit. Megtermetté Zsellér-Nagy
János házában is. Összegyűjtött filléreik forintokká
nőttek. Férj és feleség magukban egyet gondoltak,
szerény tokécskéjüket látva : J ó lesz ez, ha még
megnő az új házra41 ; mert bizony kis házikójuk
már nagyon roskadozó állapotban volt.
Érte őket más nagyobb öröm is. A mi után
titkon vágytak, beteljesec^tfc. Házasságuk negyedik
esztendejében Teréz lebetegedett s egy szép fiú
gyermeknek adott életet. András lett az újszülött
neve. Hangosabb lett most már a ház ; gyerek
sírás, dédelgető szó s altató dal verték fel a csend
jét ! S egy év múlva még hangosabbá vált, mert
a kis bölcsőben már nem András, hanem Jánoska
feküdt s két édes, mosolygó gyermekarcz látása
tette teljesen boldoggá az Istentől szeretett szülőket.
Több gyermekkel nem is áldotta meg őket az
isteni gondviselés. E két gyermeket Isten legna
gyobb adományának, drága kincsnek tekintették,
arra törekedtek teljes igyekezetükkel, hogy miként
Jézus, növekedjenek az ő gyermekeik is bölcseségben, Isten s emberek előtt való kedvességben. Az
első szó, a melyre megtanították gyermekeiket, az
Isten neve volt. Minden reggel, minden este,^i házi
istentisztelet alkalmával egyik gyermek apja, a
másik anyja ölében ülve csendes odaadással vett
részt az áhitatosságban. Ennek végeztével sokszor

95
mondotta az apa : „Hej, ha mindig ilyen ártatlanok,
ilyen jók maradnátok, kedves gyermekeim, az lenne
az én életem legnagyobb gyönyörűsége!. . Vissza
visszatért leikébe e gondolat s nem ok nélkül, mert
a mint később látni fogjuk, a bűn, ez a megtes
tesített kígyó belopódzott ez édenkertbe is : a ZsellérNagy János házába.
No de menjünk sorjában.
A két kis gyermek szépen fejlődött, növekedett.
András vidor, de engedelmeskedő ; János csendes,
de alattomoskodó v o lt; amaz ártatlan játékokban
lelte örömét, emez pedig gyakran tett kárt, ezért
és ha nem fogadott szót. anyjától nem egyszer
kikapott. Apjuktól elég volt egy szigorú tekintet,
de anyjuk előtt, különösen János, csak a vessző
től ijedt meg.
Eljött az iskoláztatás ideje is.
Nagy nap volt az, mikor a két testvér, anyjuk
szoknyájába kapaszkodva, felballagott az iskolába !
Jánosnak még csak egy év múlva kellett volna
berukkolnia, de apja megkérte a tanító urat, vegye
föl őt is, hadd okuljon a többi közt, ketten jobban
megszokják az iskola levegőjét. így kezdték egy
szerre a tanulást s egyszerre is végezték be. A ta
nulásban nem volt hiba egyiknél sem, sok örömet
szereztek szülőiknek.
De azért mégis igaz, a mi igaz, András ebben
is különb gyerek volt, mint János, még a konfirmáczió alkalmával is nagyobb bizonyságát adta
András az evangéliumi keresztyén hitben való is
mereteinek s szelleme, lelke érettségének, de János
is több volt több gyermeknél, kik velők egyszerre
konfirmáltattak.
Az iskolából való kikerülés után a két fiú nagy
segítségére volt apjának, anyjának. Szegény ember
nél a gyermek nemcsak a kenyérnek osztályosa, ha
nem a dolognak is. A szükség arra kényszeríti a
szegényszülőt, hogy korán kezébe adja gyermekének
is a munka eszközeit. Szegény ember házában egy
szerre kel a gyermek apjával, anyjával s ha napköz
ben játékra jut is idő, ki van szabva neki az elvég
zendő munka is s mihelyt elég erős arra, hogy meg
tudja fogni az ásó, kapa nyelét, vagy az eke szarvát,
hajnal a reggele,, rövid az ebédje, estvéje meg
nincs is, csak egy pár órai pihenője éjszaka derekán.
De az edzett testű, Isten szabad levegőjében
felnőtt földmíves legénynél, leánynál nem is találsz
szebbet, egészségesebbet, életrevalóbbat. Olyan az,
mint az ifjú tölgy. Egyenes, délczeg a tartása, haj
lékony teste csupa izom, erő; a szeme tűz; az
arcza piros, mint a rózsa. Ilyenné nőtte ki magát
Zsellér-Nagy János két fia. A ki látta őket, volt raj
tuk mit nézni. Hátha nemcsak az utczán járásukkor,

nemcsak apjuk mellett munkában izzadva, hanem
otthon is látták volna őket, mikor a házi kegyes
szokás szerint együtt énekeltek, együtt imádkoztak
minden reggel, minden este apjukkal, anyjukkal,
akkor mondták volna csak reájuk, hogy derék két
legény, boldog az a szülő, kinek ilyen gyermekei
vannak.
Boldog is volt Zsellér-Nagy János és életepárja.
Nyolcz kéznek munkája a forintocskákat nagy kék
hasú bankókká növelte, azok árán aztán a kis viskó
helyén nagy és szép ház épült; az istállóban sem
egy tehénke állt már, hanem szép, négy ökör, há
rom tehén, meg két-három borjú ; kepét sem ara
tott már többé Zsellér-Nagy János, hanem megvette
a korhely Telkes-Szabó István földjét, meg a Kere
kes Mihályét s 50 hold fekete, Isten áldotta föld
ontotta szuszékjaiba a termést. Reájuk is alkal
mazható volt az írás szava, mely szerint: „a kik
az Istent szeretik, azoknak mindenek javakra vágy
nak*. De Zsellér-Nagy János nem bizakodott el,
Istent hivő, áldó lélekkel mindig így sóhajtott föl,
ha gazdaságán végig tekintett: „ Uram! ha a te
törvényed nem volt volna minden én gyönyörűségem:
elvesztem volna régen az én nyomorúságomban/ “
Kovács Andor.
(Folyt, köv.)

Távozz tőlem Sátán!
(Képünkhöz.)

Ha az élet harczai közt
Gond és szükség terhe nyom,
Kisértés hogy meg ne ejtsen,
Légy velem, óh Jézusom !
Ha vergődöm a hálóban
M it hiúság keze szőtt,
Lelkesítve szent példádtól,
Hogy széttépjem, — adj erőt.
Földi kincsnek, hatalomnak
Büszke vágya ha tüzel,
Add, hogy veled elmondhassamSátán, távozz tőlem el!
Merre járok, lm vezetőm
Legyen példád mindenütt,
Akkor nem csal meg reményem,
Örök üdvöm hogy elérem,
Ha a végső óra üt.
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„A mi Istenünk beszéde megmarad
mindörökké44 (Ézs. 40, 8.).
— Történeti rajz. —

I. Nagynevű ősök sarja.
Azok között a főúri családok között, melyek
Magyarországon a reformáczió tanait mindjárt kez
detben fogadták el, első helyen említendő a Nádasdy
grófok családja. Tagjai közül az első, kiről, mint
az evangéliumi egyház nagy jótevőjéről emlékezik
az egyháztörténelem, Nádasdy Tamás gróf, az egy
kori hires evangélikus nádor.
Nádasdy Tamás valóban aranybetűkkel írta fel
nevét a magyarországi evangéliumi egyház törté
netének lapjaira.
Egyháza iránt tanúsított buzgalma s áldozatkészsége alig ismert határt. Külföldön tanuló ifja
kat segélyezett, közöttük Bornemisza Pétert, a
későbbi jeles szuperintendenst és egyházi írót. A re
formátorokkal : Lutherrel és Melanchtonnal össze
köttetésben, levelezésben állott. Melanchton két ízben
is írt neki: 1537-ben Dévai Biró Mátyás, 1555-ben
Illiriai Drugnetius János érdekében. Iskolákat ala
pított és tartott fenn, mint Ujszigeten és Csepregen,
beléjük jeles tanárokat helyezett, így pl. Sylvester
Erdősi Jánost, Dévai Biró Mátyást és másokat.
Könyvnyomdát rendezett be Újszigeten, melyben
jeles könyvek jelentek meg az ő költségén. Ő adatja
ki Sylvesternek magyarra fordított „Üj-testamentom“-át 1541-ben. Templomokat építteti, a lelkészek
javadalmazásához hozzájárult, a birtokain levő gyü
lekezeteknek ő volt védője, felügyelője.
Neje, Kanizsay Orsolya és fia, Nádasdy Ferencz
az ő nyomain jártak. Vele együtt ők adatták ki
Bornemisza Péter „Postilla“-ját saját költségükön.
Kanizsay Orsolya értékes adományokkal gazdagí
totta a csejtei templomot, a csejtei ev. lelkésznek
pedig szőlőt adományozott.
A nagymíveltségű Nádasdy Ferencz, ki a török
háborúkban Dunántúl vitézkedett s kit kortársai
„fekete bégnek" neveztek, szintén nagy jóltevője
volt a csejtei, kosztoláni s más számos egyháznak,
Szoportnak templomot építtetett — a turolukai egy
házat pedig 1580-ban ő alapította. Ő volt ezen
kívül az, a ki a két hitvallású evangélikusok sza
kadását Dunántúl meg akarta akadályozni, ő hívta
össze 1591-ben a csepregi kollokviumot, mely azon
ban az Ő nemes szándékával ellenkező gyümölcsöt
termett, mert a két felekezet e kollokvium után
ott is nemsokára elvált egymástól. Ennek a neje
volt a szomorú emlékű csejtey Báthory Erzsébet.
Fiuk, Pál méltó utódja volt atyjának és nagy
atyjának. 0 is képeztetett saját költségén magyar

ifjakat külföldön. 1619-ben például Galgóczy Mik
lós, ki Wittenbergben tanult az ő költségén, hálából
egyik művét neki ajánlotta. Nejével, a nemes lelkű
Révay Judittal 40 gyülekezetét, sőt annál többet
tartott fenn a saját költségén. Udvari papjoknak,
Zvonarics Mihálynak, beszédeit ők adatták ki a
saját költségükön; Miavának pedig templomot
építtettek.
Ily kiváló nemes elődöknek volt méltatlan sarja
az a férfiú, a kiről jelen elbeszélésemben szólani
akarok. Elbeszélésem hőse Nádasdy Ferencz az
országbíró, a magyar Krőzus, a heves protestáns
üldöző, a Wesselényi-féle összeesküvés egyik vezér
alakja és szerencsétlen áldozata.
II. A hitehagyott.
Nádasdy Ferencz, Nádasdy Pál és líévay Judit
fia a lékai síremléken levő felirat szerint 1622-ben
született. Gondos nevelésben részesült, melynek ve
zetője valószínűleg atyjának udvari papja Zvonarics
Mihály csepregi lelkész lehetett, ki már előre látta,
hogy a fiú nem lesz méltó utóda jeles elődeinek.
Midőn ugyanis Zvonarovics halálos ágyán feküdt,
Nádasdy Pál még egyszer meglátogatta kedves
papját, magával víve tíz fiát, hogy a haldokló lel
kész áldja meg őket. Kilenczet közülök megáldott
e szavakkal: „Ezeknek nincs szükségük áldásomra,
mert áldottak az Úrtól", de a Ferenczet, a legidő
sebbet nem volt hajlandó megáldani, s látnoki sej
telemmel ezeket mondotta : „A legidősebb örököse
lesz ugyan az apai javaknak, de el fogja hagyni
az evangyélmi hitet és heves üldözője lesz az evangyélmi gyülekezeteknek és tanítóknak, sőt mint
felségsértő a vérpadon fogja végezni életét44. A mit
a haldokló lelkész megjósolt, az később, mint látni
fogjuk, be is teljesedett.
Mint nagynevű család sarja, már kora gyer
mekéveiben emelkedni kezdett méltóságban, alig
volt nyolcz-tíz éves, már Vasmegyének főispánja
lett. Atyját korán, mint 15 éves ifjú vesztette el
1637-ben.
Míveltsége nagyatyjáéval Nádasdy Ferenczével,
aRudolf-kori hadjáratok hőseével vetekedett. Sokat
és sokfélét tanult, mind olyat, a mivel hazájának
javára lehetett volna. Szerette különösen a hazai
történetet. Jártas volt a theologiában s mint ifjú
a protestantizmus igazsága mellett tollával is küz
dött. Mindezeket az ismereteket megszerezhette,
hiszen a családja által feltartott új szigeti és csep
regi iskola kiváló volt, melyeken jeles tanítók mű
ködtek.
Nádasdy Ferencz nem elégedett meg azzal,
hogy itthon szerzett ismereteket, de azokat még
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külföldön is gyarapítani óhajtotta ; 1642-ben Olasz
országban járt s megfordult a sienai egyetemen.
Ezt csak anyja halála után tehette, mert Révay
Judit oly tiszteletreméltó magyar asszony volt, hogy
fiát külföldre menni nem engedte.
Utazott, világlátott férfiú hírében állott kortársai

redett Eszterházy Miklóssal, a nádorral, nagy ura
dalmak birtokosával, a kitől, — mint ő mondja
— legyőzöttnek érezve magát 1643-ban nov. 25-én
Katalin napján a csepregi templomban katholikusnak vallotta magát s áttért a róm. katholikus egy
házba, megtagadva elődeinek vallását.

előtt, később 1665-ben Rómában járt s VII. Sándor
pápánál kihallgatáson is volt, onnan ereklyéket
is hozott. Még előbb pedig 1653-ban Regensburgban is megfordult.
ügyesen forgatta a tollat, a mint azt fenmaradt
végrendelete, levelei és egy-két műve bizonyítják.
Ifjú éveiben a protestáns egyház védelmére
folytatott írói küzdelemben irodalmi vitába keve-

A haldokló Zvonarovics jól ismerte a fiút, látta
benne a mérhetetlen nagyravágyást, vagyonszeretetet, mert ez volt tettének titkos rugója. Emel
kedni hivatalban, méltóságban, javait gyarapítani :
ez volt előtte a czél, a mire alkalmasnak látszott
a nádor leányával kötendő házasság, mely azonban
csak úgy történhetett meg, ha Nádasdy Ferencz
hitét elhagyja s a nagyravágyó férfiú meghozta
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nagyravágyásának ezt az áldozatot is. 1642-ben
tett olaszországi útja s a sienai egyetemen való
tartózkodása ezt a hithagyást csak könnyíthette
neki, a mennyiben a katholikus egyházzal, annak
tanaival, művészetével, fényével közelebbről is meg
ismerkedhetett.
Szivének titkos vágya, melyet kortársai külö
nösen a protestánsok, nagyon jól ismertek, 1614-ben
február 6-án teljesedett, megnyerte feleségül az
ország első emberének, a nádornak leányát.
Ettől fogva Pálból Saul lett, előbbi egyházának
leghevesebb üldözője.
Frenyó Lajos.
(Folyt, köv.)

Gondolatok.
Kit, bárhogy vérzik a kebel,
A szent komolyság nem hagy el,
Annak, zokogjon szive bár,
Mindig mosolyg egy fénysugár.
*

Szilárd erő híjával
Jó szív nem ér sokat,
A kristály vizű forrás
Kemény szirtböl fakad.
*

A jó kedv bármily drága kincs,
Sivár a szív, ha könye nincs.
*

Hang, vagyon, ész, tudomány egyaránt díszítik az
Míg kötelességek bővizű kútfejei.
[emb. rt,
Rang, vagyon, ész, tudomány egyaránt hiú földi
[ragyogvány,
Hogyha kevély jogezím s csak követelni tanít.

Krüger-adomák.
Tudvalevő, hogy a búrok az ő peres ügyeikben
sokszor fordultak Krügerhez ; annyira becsületes
nek és igazságszeretőnek tartották őt, hogy föltét
lenül megbíztak ítéletében. így egy ízben két pör
lekedő rokon is őt bízta meg a választott bírói
tisztséggel. Arról volt szó, hogy megoszszanak egy
telket, a melyet eddig közösen használtak, de nem
tudtak megegyezni, hogy melyik rész jusson mind
egyiküknek. Krüger elnök, a ki házának verandáján
iilt és hatalmas füstfelhőket fújt ki a pipájából,
szótlanul hallgatta meg panaszukat. Az előadás
folyamán egyre hevesebbek lettek és már attól
lehetett félni, hogy perpatvaruk rosszul fog vég
ződni, a midőn Kriiger apó egyszerre félbeszakí
totta őket. így szólott az egyik panaszoshoz:
— Te azt akarod, hogy a telket a te terved
szerint oszszák fel.
Aztán a másikhoz fordult s ahhoz így szólott:

— Te a két részből azt fogod venni, a mely
legjobban tetszik neked.
Még az öreg Salamon sem hozhatott volna elmé
sebb ítéletet. Mivel ugyanis az első panaszos nem
tudta, hogy rokona melyik részt fogja választani,
minden igyekezetét arra fordította, hogy lehetőleg
egyenlő részekre oszsza föl a telkeket. így az elnök
az ő okosságával igazságosan és röviden intézett
el egy port, a mely, hogyha a rendes bírósághoz
került volna, bizonyára évekig elhúzódott volna.
*
Egy reggelen, négy és öt óra között, az einök
híres kávés kannája előtt Krüger és egy öreg búr
között, a ki az előző napon érkezett messze vidék
ről, a következő párbeszéd folyt:
— Pál apó, mondta a látogató, már régóta
•ismerlek és azért jöttem hozzád, hogy helyet kér
jek tőled a kormányban.
— Tudsz-e írni és olvasni ? kérdezte tőle Krüger elnök.
-— Olvasni tudok, de írni nem.
— Igazán kár, felelte neki Krüger, mert így
nem segíthetek rajtad. Ha nem tudsz írni, csak
miniszter lehet belőled és épen most egyetlen minisz
teri állás sincsen üresedésben.
*
X. angol herczeg egy ízben meglátogatta Kriigert és mivel az elnök csak nagyon keveset tud
angolul, tolmács közvetítésével ezt mondta neki:
— Mondja meg az elnök úrnak, hogy X. her
czeg vagyok és hogy üdvözletemet óhajtottam neki
kifejezni.
Kriiger morgott valamit, a mivel valószínűleg
azt akarta kifejezni, hogy szívesen látja az idegent.
Meglehetősen hosszú szünet állott be, a mely után
a herczeg így folytatja:
— Mondja meg az elnök úrnak, hogy az angol
parlament tagja vagyok.
Újabb morgás Kriiger részéről, a ki sűrű füst
felhőt fújt ki pipájából. Ismét hosszabb szünet, a
mely után a herczeg így szólott:
— Mondja meg az elnök úrnak még azt is,
hogy peer és lord vagyok.
Krüger intett a fejével, hogy megértette, aztán
morgott és füsttel tele szíttá a száját. A herczeg
nagyon kelletlenül kezdte magát érezni s így szólott:
— Még azt is mondhatja az elnök úrnak, hogy
alkirály vagyok.
Erre megszakította Krüger hallgatását és azt
kérdezte :
— Micsoda az : alkirály ?
— Az alkirály, felelte a herczeg, a király he
lyettese és maga is olyan királyféle.
Krüger még néhány pillanatig szíttá a pipáját,
azután tolmácsához fordult és így szólott hozzá:
— Mondja meg az ángliusnak, hogy én barmot
őriztem!
*
Krüger egy ízben erősen vitatkozott Leidsszal;
a vitatkozás végre oly heves lett, hogy Krüger
fölkiáltott:
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nagy bizottság tagja e napokban ünnepelte 25 éves
— Egyikünknek el kell hagynia a szobát!
— Nagyon természetes — felelte L eids— hogy évfordulóját annak, hogy a soproni evang. főgim
náziumban az érettségi vizsgálatot letette. Ennék
nekem kell meghátrálnom.
Leids e szavak után azzal a szent meggyőző emlékére meghívta vendégszerető házához az isko
déssel távozott, hogy diplomácziai pályafutásának lákat vizsgáló Gyurátz Ferencz püspököt s a kerü
vége van. Egyszerre, éjfél tájban, kopogtatnak az leti teológiai főiskola, főgimnázium és tanítóképző
ajtaján. Kriiger maga jelent meg nála; megbánta intézet összet rendes és nyugalmazott tanárait.
hevességét és e miatt nem tudott aludni. Lóra ült, A kedélyes vacsora során a jubiláló házigazda hálás
hogy Leidsuak kijelentse, hogy neki, Krügernek, hangú szép beszéd kíséretében a következő nemesnem volt igaza és arra akarta Leidst kérni, hogy czélú adományokat juttatta a püspök kezeihez.
bocsássa meg neki a történteket. Kriiger nagyon A múlt évben szüleinek emlékére a kőszegi leány
jámbor ember volt ugyan, de azért mégis a leg iskola javára tett 1000 koronás alapítványát újabb
nagyobb mértékben türelmes. Leids más vallású, 1000 koronával egészítette ki. A tanítóképző javára
mint ő, de azért mégis kinevezte a fiatal diplo 300 koronát, a közpénztár javára 200 koronát, a
matát államtitkárrá és ez alkalommal így szólott főiskolai pénztárnak 200 koronát, a gyámoldának
300 koronát adott. Továbbá egyenkint 25—25 ko
hozzá:
— Ha ön az államnak becsületes és derék szol ronát, illetőleg 50—50 koronát a főiskolai egyletek
gája, nagyon keveset törődöm azzal, hogy mi az javára. A nagylelkű adományokért a püspök és
az igazgatók szép beszédekben fejezték ki az egyház
ön vallási meggyőződése.
kerület és a tanintézetek háláját.
Protestáns est. A budai vigadóban a napok
ban folyt le a második protestáns est, mely a deVegyes közlemények.
czemberben rendezett első hangversenyhez hasonlóan
Tabitha-egylet. A „Tahitim nőegylet" Habe- fényesen sikerült. A jótékony czélú hangverseny,
melynek programmját kiváló gonddal rótta össze
rcrn Jonathanné vezetésé alatt, kiről lapunknak
a
rendezőség, ez alkalommal is előkelő és nagy
. egyik közelebbi számában bővebben fogunk meg
emlékezni, a téli hónapokban is kiterjedt, áldásos számú közönséget gyűjtött össze a Vigadó nagy
munkásságot fejtett ki. Részletesebb kimutatást róla termében. A rendezőknek sikerült elérni kitűzött
czéljukat, hogy a főváros budai oldalának protestáns
„Értesítőink fog közzétenni.
vallású lakosságát humánus törekvés szolgálatában
Jótékony czélú tánczvigalom. A „Zólyomi ev. egyesítsék. A hangverseny a férfi-énekkar imájával
dalkör" f. é. febr. 2-án a városi szálló nagyter kezdődött. Majd Nagy F. Géza zongoraművész Liszt
mében zártkörű tánczvigalmat rendezett, melynek nek két nehéz darabját adta elő. A fiatal művész
tiszta jövedelme a kör könyvtárának javára fog nek ez volt első nyilvános szereplése, melylyel
fordíttatni.
valósággal elragadta a közönséget. Tordai Grail
Protestáns teológiák gyűlése. A magyar Erzsi Gyulainak Éji látogatás és Tompa Mihálynak
protestáns teológiák február 11-én és 12-én Buda Harangszó czímű költeményét szavalta el érzéssel
pesten teologus-konferencziát tartottak. Az alakuló és erővel. A közönség szűnni nem akaró tapssal
gyűlés hétfőn délelőtt fél tízkor volt a református jutalmazta előadását. Utána Schiffer Adolf, a zeneteológia nagy termében, hol ez alkalommal meg akadémia tanára gordonkázott s különösen Popper
választották a tisztikart. Délelőtt tizenegy órakor nek pompás teknikával előadott Tiindértánczával
Márton Árpád kolozsvári ref. teológus Szász Károly keltett nagy hatást. Lipcsey Ádám fölolvasása kö
püspököt, Máté Elek pozsonyi ág. ev. teológus, vetkezett azután. A kálvinista nyakról olvasott föl
Szilágyi Dezső ref. főgondnokot, Gyalog István mulattató apróságot, melyet a közönség jókedvvel
soproni ág. evangélikus teológus pedig Prónay hallgatott végig. Kozma Andor két vallásos tárgyú
Dezső háró evangélikus felügyelőt üdvözölte. Feb költeményét szavalta el s a gyönyörű versek egy
ruár 12-én reggel nyolcz órakor a református gim szerű, keresetlen előadásával nagy hatást tett a
názium nagytermében istentisztelettel nyílt meg a hallgatóságra. Hegedűs Ferencz ügyes hegedűjátéka
konferenczia második napja, a melyen ima és ének után a férfikar éneke fejezte be a sikerült estét,
után Mészáros János budapesti református teológus mely után társasvacsora volt a Vigadó éttermében.
prédikált. E napon volt az istentisztelet után a ki
Templom tervek. A zalaegerszegi protestán
tűzött tételek tárgyalása. Az első tétel czíme, Evan sok, kik nem régen külön lutherárus és kálvinista
gélium és tudomány, referensei Görümbey Péter deb- egyházakká szervezkedtek, a legutóbb közös érte
feezeni ref. és Németh Károly soproni ág. evang. kezleten foglalkoztak e fontos kérdéssel. Az volt
teológusok. A második tétel czíme A teológusok ugyanis a legtöbbek gondolata, hogy a két feleke
gyakorlati kiképzése, referensei ifj. Porkoláb Gyula zet tagjai egy közös templomot építsenek és így
éperjesi ág. ev. és Soós Károly pápai ref. teológu közösen indítsák meg az országos gyűjtést. Az érte
sok. A konferenczia után délután félhárom órakor kezlet azonban nem fogadta el az indítványt, hanem
fársasebéd volt az István főherczeg szállóban.
akként határozott, hogy úgy a lutheránusok, mint
A protestáns áldozatkészség legújabb pél a kálvinisták külön-külön gyűjtsenek saját egyhá
dája. Dr. Rátz Ottó, soproni királyi törvényszéki zuk körében, tetszésükre hagyatván, hogy a begyűlt
biró, a beledi gyülekezet felügyelője, a dunántúli összeget átadják-e a közöz templomra, vagy pedig
egyházkerületi pénzügyi bizottság és a főiskolai külön templomot építenek.
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Protestánsüldözés Lisszabonban. Lisszabon
ban, Portugália fővárosában feléledt a prctestánsüldözés. Egy svájczi ember ad hírt erről, ki Lissza
bonban lakik. Egy lausannei svájczi újságnak el
mondja, hogy az összes lisszaboni prot. lelkészeket
a büntetőbíróság elé idézték és megtiltották nekik,
hogy a protestántizmus érdekében agitácziót fejtse
nek ki. Ennek az volt a következménye, hogy a
protestáns istentiszteleteket a közönség még jobban
látogatta. Erre megint bíróság elé idézték a prot.
papokat és egyáltalán megtiltották nekik, hogy 'prédi
káljanak. Január 21-ikén az Union ebrétienne nevű
protestáns gyülekezetben megjelent két rendőr és
eloszlatta a gyülekezetét. A papok kijelentették, hogy
készek inkább a börtönbe menni, semhogy a kor
mánynak engedelmeskedjenek. Érdekes, hogy a
lisszaboni képviselőházban senki sem tette szóvá
a protestánsüldözést. Azt is elmondja a levélíró,
hogy az üldözés hírét meg akarta telegrafálni, de
a távíróhivatal a nemzetközi egyezmény 7. czikke
alapján megtagadta a távirat továbbítását. Ez a
7. czikk ezt mondja: A magas szerződő felek fentartják azt a jogukat, hogy megakadályozhassák
minden olyon priváttelegramm továbbítását, melyek
az állam biztosságára veszedelmesek, vagy orszá
gos törvényekbe, a közrendbe és erkölcsbe ütköznek.
A hol az angol királyné meghalt. A para
dicsomi szépségű Wight szigeten a leggyönyörűbb
park közepén fekvő osbornei kastélyában balt meg
Viktória. Anglia királynője. Ugyanott élte át férje,
Albert herczeg oldalán legboldogabb napjait s a
kastélyban és a parkban minden férjére emlékez
tette a királynőt. Az erdőborította park alig észre
vehető lejtőben ereszkedik le a tenger felé s az
egyik tisztásból kiragyog a királyi kastély teteje
s mérföldes távolságból a szemben levő angol part
krétaszikláiról is meglátszik. Az osbornei kastélyt
Albert herczeg tervei és ízlése szerint építették,
az ő felügyelete alatt rendezték be a szobákat s
ő gyűjtötte össze a sok drágaságot, a mely a kas
télyt ékesíti. A parkban még megvannak a fák, a
melyeket a királynő, herczegi férje, gyermekeik
és a kastély előkelő vendégei ültettek s tavaszszal
kinyiinak a virágok, a melyeknek ágyait Albert
herczeg csináltatta. Osborneboz közel van Wippingham község, a melynek papját Viktória királynő
halálos ágyához is elhivatták. Ennek a községnek
a temploma Albert herczeg tervei szerint épült.
Ebben a templomban a királynő férje halála után
a herczeg emlékére egy medaillont helyezett el s
a mikor legifjabb veje, a battenbergi herczeg meg
halt, a halott emlékére kápolnát építtetett. Wightszigetet a meleg Golf-áram öleli körül s ez okozza,
hogy a sziget éghajlata hasonló a Rivera örökös
tavaszához. A szigeten fagy és hó a legnagyobb
ritkaságok közé tartozik. A déli vidékek növényei,
mirtuszok, fuksziák, verbénák a szigeten is meg
teremnek. Viktória királynő nagyon szerette ezt a
tengermelléki szép kastélyát, a hol fiatalságának
emlékei vigasztalták özvegységében és öregségében.
Viktória, mint írónő. Tudvalevő dolog, hogy
Viktória fiatal korában irodalommal is foglalkozott,
persze csak a saját mulattatására. Művecskéinek

—

egy része mégis nyilvánosságra került több alka
lommal. Most a The Qeen, az angol arisztokrata
hölgyek lapja közli a következő apróságot: „Két
rab. Egy vidéki városban rabokat hoztak ki a
börtönből, hogy az utczán eltakarítsák a havat.
Tíz-tizenöt rab jött egy sorban. Közömbösen vé
gezték munkájukat, csak kettő vált ki közülök :
az egyik lángba borult arczczal, nagyon búsan lapá
tolt, a másik vidáman nevetgélt a járó-kelőkre.
Arra jött két iskolásfiú. Kíváncsian nézegették a
rabokat. — Te, mondta az egyik fiú, nézd, milyen
szomorú az a rab és hogyan szégyenli magát.
Én nagyon sajnálom szegényt! Te nem ? — Én
nem. En azt a másikat sajnálom, a ki nem szé
gyenli magát és nevetgél . . .“
Szerkesztői üzenetek.
A kik a húsvéti ünne
pekre vonatkozó bármily alkalmi dolgozatot szándékoznak lapunk
számára küldeni, legyenek szívesek azt legkésőbb márczius hó
15-ikéig hozzánk juttatni.
K . R . Som orja . Remélem, ezentúl nem lesz okuk panaszra.
Bárcsak mindenkit kielégíthetnénk, a ki hozzánk fordul, vagy
jobban mondva : bárcsak ne volna senkinek szüksége közben
járásunkra 1
D r. M . S. B u d a p est. Köszönettel vettük. Az elfogyott
munka második kiadásáról illetékes helyen még nem hoztak
végleges határozatot. A bejelentés megtörtént.
P . Gy. Szegszárd. A kívánt számokat megküldöttük.
K . J. Szil-S árkán y Történt már intézkedés ?
T is z te lt m u n k a tá rsa in k n a k .
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