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tereltet a lakodalmas házba. A jóságos atya
bíróvá lesz és megfizet kinek-kinek az ő cse
(B.) A mennyei atya végtelen kegyelmével lekedetei szerint.
Jaj annak, a kin nem talál menyegzői ru h á t!
napról-napra édesget m agához:
— Ebédemet elkészítettem, tulkaim és ma Pozdorjává töri az Ú r feddő szava:
daraim megölettettek, minden kész : j érték
— Nem volt érkezésed lelkedet gondozni?
Meddig vártam ? Hányszor intettelek ? Nem
a lakodalomba (Máté XXII. 4.).
Hirnökei, szolgái az egész világon min vádolt-e néha napján lelkiismereted szava ?
denütt tudtál adják a hívó szózatot:
De te a múló javakat, a földi kincseket
többre becsülted az égieknél. A mint vetettél,
Jertek, jertek, míg nem k é ső !
S mi történik? Az Ú r szava süket fülekre úgy arass. A külső sötétségre kerülsz, a hol
talál. A hivatalosok méltatlanoknak bizonyul lészen sírás és fogaknak csikorgatása.
nak. Némelyek jószágukra sietnek, mások
Ne hallgassunk az érzéki világ ideig-óráig
üzleti helyiségeikbe rohannak, mert a világi tartó csábításaira, gyarló emberek szavát ne
gond elfoglalja őket egészen.
helyezzük az Ú r szava elé.
A legnagyobb tudósok és bölcsek ismere
Emberi tanácsra hallgatnak, gyarló embe
rek szavát fogadják meg s nem érnek rá az tei is hézagosak, tudományuk ingatag alapon
Ú r szavára figyelni. A röghöz, a föld porá épült fel. A mit ma igazságnak hirdetnek,
hoz tapadt gondolataik messze elkalandoztak holnap — úgy kerül — tévedésnek bizonyul.
a mennytől s így meg sem értik a mennyei Hányszor változott a tudósok nézete földünk
alakulásáról, egyes természeti viszonyairól s
szózatot.
Vannak, a kik még vesztére is törnek azok ma tudnak-e bizonyosat az erők lényegéről?
nak, a kik lelkűk üdvösségén munkálkodnak.
Vagy talán egyes földi hatalmasságok sza
Az Ú r hosszútűrő ; de eljő az idő, mikor vára esküdjünk? A régi egyptomiak trón
mindnyájunkat: jót és gonoszt egyaránt bé- ján harminczegy uralkodó család ült. Hány

Az Úr szava.
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nak a nevét, hírét ismeri a mai nemzedék?
Pedig egykor hatalmas, nagy urak voltak.
Nemcsak saját alattvalóik reszkettek minden
ható erejüktől, akadtak köztük liires uralkodók,
a kiknek az akkor ismert félvilág meghódolt.
Ázsia, Afrika belsejében ma is hány rette
gett uralkodó él, a kinek a nevét sem ismer
jük. A térképen csak egy arasznyi távolság
ban laknak tőlünk s az otthon félelmetes hatal
masságok nálunk ismeretlen semmiségek.
Egy, hatalom v a n : a Krisztus, az Ú r szava.
En és az Atya egy vagyunk! — mon
dotta Üdvözítőnk. (János X. 30.)
Ez a hatalom megdönthetetlen. Ma is har
sog ellenállhatatlan erővel szózata:
— Az ég és a föld elmúlnak. De az én
beszédim semmiképen el nem m úlnak! (Máté
XXIII. 35.)

Végszó.*)
„Elég gyönyört találtam,
Ne sírj, óh kedvesem.
Szerettem, énekeltem,
É s ez elég nekem!“
Br. Eötvös J.

_Halványul fénye már a csillagoknak.,
Érzem, tudom, nem élek már soká,
Eltün a lét, mely szebb volt énnekem, még,
Mint gyermekképzetem megalkotá.
Kész lelkem már a végső repülésre,
Mi bennem rossz volt, most mind elhagyott,
Nyugodtan megtisztultan várja lényem,
Mely hajnallik: a végső nagy napot.

Lelkem kitörve bántó tömlöczéből,
Ott fenn repült a csillagok felett.
S ha egyszerű kis dalra nyílt az ajkam,
A bánat kínja menten elhagyott:
Korán megszoktam hálával fogadni,
A mely rám virradt,
minden új napot.
Elértem im a végső hegytetőre,
Sr nyugodtan nézek széjjel éltemen,
Oh, mily könnyű most mindent megbocsátni
Mindenkinek, ki vétett ellenem.
Szeretném én az egész nagy világot
Ragyogó fényben látni boldogan;
Fény tündököljön ott is most, a hol tán
Kételynek, szenvedésnek árnya van.
Hisz oly könnyű elérni itt az üdröt,
Csupán csak hinni és szeretni kell,
S az égi szikra, mit Isten belénk olt,
így mindig könnyen győzelemre lel.
Szeretni! hinni! nincs itt szebb e földön.
E két kis szóban minden benne van.
Szeretni! hinni! Napfény így az élet,
A mely a légen könnyen átsuhan.
Lelkem, ha majd búcsúzni fog örökre,
Tán megremeg a bús enyészeten,
Am hogy mindvégig tudhassak remélni,
Érzem, velem lesz mindig Istenem!
Jósága elkísér a síron tiíl is:
Mi itt enyém volt, ott majd fellelem . . .
Végső dalom, ha lelkem szállni készül,
Az Istenségnek himnusza legyen!. . .
B é r i G y u la .

A keresztyénség igazsága.*)
írta : _Dr. Tirlsch Gergely, ág. hitv. evang. lelkész.

' Szép volt, habár rövid e földi élet!
Am nem panasz-szó ez most ajkamon.
Hisz létezésem czélját, győzedelmét
Egy röpke perczben feltalálhatom.
S én feltaláltam itt e földi üdvöt,
S érzem : egy perczben öröklét lehet.
S ha választhatnék, újra azt kívánnám,
E rövid bár, de boldog életet.
Adott az ég szerető hű szülőket
Adott önzetlen jó testvéreket,
Alegismerém nőm s gyermekim körében
A . legboldogabb földi életet.
Megadta szivem édes hevülését,
' Adott reményt és érző vágyakat
S költészetet, e legtisztább gyönyört is,
A mely szivemből virágként fakadt.
S ha gyermekszivem, míg a létezésért,
Korán harczoltam, — néha szenvedett:
*) Az oly korán elhunyt költő hagyatékából. A szerk.

Tisztelt Hallgatóim!
Komoly kérdést akarok ma körükben fontolóra
venni, oly komoly és oly fontos ez a kérdés, hogy
jelentőségénél fogva minden kérdést felülmúl, min
dent háttérbe szorít, sőt erővel és hatalommal
elénk tolul s ma erősebben, mint valaha. E kérdés,
a mióta Krisztus Urunk e földön élt, mindenha
megragadta a félénk kedélyeket, mindenkor magá
hoz vonzotta a tévelygő lelkeket és a nyugtalan
sziveket vagy égő, lobogó Szeretetne, vagy emésztő
parázs-gyülöletre serkentette; e kérdés a keresz
tyénség igazsága körül forog.
Igaz-e az, a mit a keresztyén vallásban hinnünk
kell? Tökéletes, tiszta igazság-e a keresztyénség,
avagy csak költészet ? Az iidvtörténeti tények tény
leg úgy folytak-e le, a mint azt nékünk forrásaink
elbeszélik, vagy pedig a későbbi vallásos képzelet
eredményei és főleg oly hatással vannak-e az üdvtények kedélyünkre, mint a milyent nekik tulaj*) A Luther-társaságnak Kőszegen 1902. szeptember hó
13-án tartott estélyén elmondott beszéd.
A szerk.
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donítani szokás, vagy pedig minden csalás és
csalárdság, minden csak mese és monda-e?
Az igazság kiderítése már magában véve meg
becsülhetetlen érték, épp úgy tartalmára mint követ
kezményeire nézve, de ha oly kérdés igazságáról
van szó, mint a mi kérdésünk, úgy jelentősége
következményeiben alig bírálható meg. Ha a keresztyénség nem lenne igazság, hanem költészet, nem
történet, hanem m ese: úgy nem volna elfogadható
ok, a miért tovább is lelkünk szent birtoka gyanánt
tekinthetnék; akkor elődeinket meg sem értenők,
a kik életüket és vagyonukat áldozták fel é rte ;
akkor egész könynyedén elhagyhat
nék, eldobhatnék ma
gunktól. De a szivek
mélyén ugyanakkor
kopárság és sivárság
támadna s a belső
biró panasz- és bün
tető szava szólalna
meg. Mert nem kül
sőségekről van szó,
mikor a keresztyénségről beszélünk, ha
nem az ember leg
bensőbb indulatairól,
eszményi javairól :
minő a békesség,
öröm, boldogság és
örök élet. A keresztyénség eddig ezer
meg ezer hivő lélek
nél bebizonyította,
hogy ezeket az esz
ményi javakat való
ban nyújthatja és
nyújtja, hogy azokat
a sötét hatalmakat,
a melyek fejünk fe
lett rémítően suhog
nak, a minő pl. a
fájdalom, bűn, szük
ség és halál, részben
ártalmatlanná teheti,
részben elűzheti.
E tapasztalatok
daczára a kételkedés napról-napra, nő, s bár a
bizonyítékok meggyőzők, mégis több és több kérdő
hang hallatszik, vájjon a keresztyénség tényleg igazság-e, s bizhatnak-e benne! Vizsgáljuk meg tehát
ma e kérdést illő, szent komolysággal.
A keresztyénség, tudtunkkal, azokhoz a történeti
tényékhez van kötve, a melyeket az apostoli hit
vallás második hitczikkében vallunk, s a melyek
rövid szabatos vonásokban az Úr Jézus Krisztus
egész megjelenését szemünk elé tárják. E tények
alapítják meg lelkünk üdvösségét s e tények nél
kül meg nem állhat a keresztyénség. Ha nélkülök
el kellene lennünk, volnának ugyan gyönyörű szép
gondolataink, arany szavaink és pompás rendsze
rünk: de vallásunk a szegény, gyötrött és bűnös
szivek számára nem lenne.

Mi a Jézus Krisztus személyét akarjuk és azokat
a tényeket, a melyek az üdvösségre vezetnek, a
melyek ép személyéhez tapadnak. Mindenekelőtt
tehát történeti bizonyítékát keressük annak, hogy
a mit róla mondottak: az valóság s aztán önma
gunknak bensőnkben kell meggyőződnünk arról,
hogy általa legbensőbb kivánataink kíelégíttetnek.
Négy történeti okmányunk van a Jézus Krisztus
személyéről: az újtestamentom négy első könyve,
a négy evangélium. De első sorban ezek ellen, e
négy történeti okmány ellen hangzik fel a kétely
szava. Ma sokan azt hangoztatják, hogy nem is
művelt, nem mai em
ber, a ki még az evan
géliumokban hisz.
Nagyjában még jó,
épületes könyvek
nek tekintik őket, de
történeti értéküket
tagadják. Bizonyára,
nem a mai értelem
ben vett történeti
okmányok, de a fő
kérdés nem is irá
nyul az alakra, ha
nem a tartalomra.
Az a kérdés, hogy
történeti hitelesség
gel adnak-e hírt
evangéliumaink
a
Krisztusról ?
Mint
szemtanúk
irták-e
meg felhozott ada
taikat? Vagy leg
alább oly forrásból
merítettek-e, a mely
nek igazságszeretetéhez a legcseké
lyebb kétség sem
fér ? Az evangélis
ták szavahihetőségé
től függ tehát nagy
részt a keresztyénség
igazsága, mert csak
ők maguk kezesked
nek ma adataik hi
telessége mellett.
Ha az evangéliumok azonnal az Úr halála után
írattak: úgy nincs ok rá, hogy igazságszeretők és
szavahihetők ne volnának, mert különben a még
élő szemtanuk irataikat meghazudtolták volna. Ha
Máté vagy János, az Úr közvetlen tanítványai, meg
írták az Üdvözítő életét, mi vitte volna őket arra,
hogy életébe valami hamisat, költött dolgot vegyít
senek? Eltekintve attól, hogy a Szent Lélek
sugallatára az egész keresztyénség üdvére és tanul
ságára írták műveiket. Minél biztosabb bizonyítékot
tudunk tehát felkutatni, hogy evangéliumainkat
szemtanuk írták, annál fényesebben ragyog majd
szemünk előtt a keresztyénség igazsága.
A szent iratok legrégibb jegyzéke a második
század közepéről való, az lígynevezett muratori
canon, a mely jegyzék már mind a négy evangé-
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liumot említi, jeléül annak, hogy a 150-ik év körül
már mind a négy evangélium ismeretes vala s az
újtestamentomi szent iratok közé számították. A
lyoni püspök Irenaeus (f 202) azt ír ja : „Evangé
liumaink hitelessége oly erős, hogy még a tévtanítók is bizonyságot tesznek róla, s tekintélyükre
hivatkoznak tanaik erősítése végett/ A második
század végén tekintélyük tehát oly nagy, hogy még
a szekták (egyes felekezetek, pártok) is rájuk
hivatkoztak, a mi mindenesetre erős, fényes bizo
nyíték. Justinus vértanú (f 163) még régibb időkről
említi, „a midőn harmincz évvel János apostol
halála után beutazta a kisázsiai gyülekezeteket,
azt találta mindenütt, hogy a keresztyének vasár
naponkénti összejöveteleiknél az apostolok meg
emlékezéseit olvasták, a melyeket evangéliumoknak
neveztek." János apostol 100 körül halt meg.
Ebből következik, hogy már 130-ban az evangé
liumok általánosan ismert könyvek voltak és az
istentiszteleteknél használtattak. Sőt a szent iratok
tisztelete oly nagy volt, hogy egy Tatienus neve
zetű férfiú mind a négy evangéliumból egységes
kivonatot készített, a melynek neve görögül:
Diatessaron, csakhogy a kevés számú eredeti
példányokban írt evangéliumok elterjedését pótol
hassa.
De még régibb időkből is vannak történeti ada
taink. Eusebius, a híres egyházi történetíró, Papias
hierepolisi püspökről tesz említést. E férfi az
apostolok közvetlen tanítványa volt s feltett szán
déka az Úr beszédeit összegyűjteni; ő tehát az
akkori keresztyén irodalomban igen járatos ember
volt. Már ő tesz említést Máté és Márk evangé
liumáról és szavaiból kiviláglik, hogy a Lukács
féle evangéliumot is jól ismerte. Máté evangéliu
máról említi, hogy azt eredetileg héber nyelven
írták s Márkról azt jegyzi meg, hogy nem rend
ben tárgyalja a szent történetet. E megjegyzést
bizonyára Márk azon eljárására vonatkoztatta, hogy
nem Jézus születésével, hanem megkeresztelésével
kezdi evangéliumát. A negyedik evangéliumról is
van történeti adatunk. János apostol közvetlen
tanítványa a smyrnai püspök: Polykarpus volt s
az meg tanítványai közé a már említett Irenaeust
számította. Irenaeus jegyzi fel irataiban, hogy
kitörölhetetlenül vésődött .emlékezetébe, a mit egy
kor Polykarptól hallott volt, mikép beszélt Jánossal
s a többiekkel, a kik az Urat látták vala, és hogy
ismételte az Úr mondásait. És mindazt, a mit az
Úr felől hallott csodáiról és tanításáról úgy beszélte
Polykarpus, mint a ki olyanoktól vette, a kik az
Igét saját szemükkel látták. Polykarpus mondotta
Irenaeusnak, hogy miután az első három evangéliuni már meg volt írva s el volt terjedve, János,
az Úr apostola is, ki kebelén feküdt, szintén ki
adott egy evangéliumot, a mikor Ephezusban,
Ázsiában lakott.
E felemlített s most elősorolt adatok egészen az
apostoli korba vezetnek minket vissza s teljes
világossággal arról győznek meg, hogy evangéliu
mok írói valóban szemtanuk voltak, vagy legalább
oly időben írták evangéliumaikat, a mikor még
számtalan szemtanú élt.

Mily szigorral és igazságszeretettel járt el az
akkori egyház e keresztyén irodalmi termékekkel
szemben, a melyek az üdvtényekre vonatkoztak, ki
világlik abból, hogy egy kisázsiai presbyter Pál apos
tol neve alatt kiadott volt egy keresztyén színezetű
regényt „Pál és Thekla“ czimmel. Mikor megtud
ták, hogy ő a szerző, hivatalától megfosztották s
az egyházból kizárták. Valóban eléggé hatalmas
bizonyíték, hogy az első keresztyén egyházban
egészséges, mindent megbíráló keresztyén szellem
lakozott.
Ezek szerint tehát evangélistáink történeti hite
lességében és hűségében teljesen megnyughatunk.
Evangéliumaink oly időben keletkeztek, a mikor
még az Úr emlékezete eleven volt, s szavai még
a szivekben visszhangoztak. Sőt János az ő leg
bensőbb barátja és állandó kísérője is volt s a
többi írók is nemcsak tisztelettel és szeretettel, de
szent áhítattal és imádással néztek ő reá. Istennek
intésére, a Szent Lélek sugallatára, nem saját
magok meggyőződését, sem nem tudományos kuta
tásaik eredményét, hanem Istennek igéit írták meg
minden hívőnek üdvösségére s az üdvöt kereső
lelkek épülésére.
A felhozott bizonyítékokat elfogadják manapság
majdnem az összes írástudók, úgy hogy, míg ez
előtt 60 esztendővel általános vélemény szerint
evangéliumaink legfeljebb a 130—150-ik év táján
keletkeztek volna, ma már a legszabadelvűbb
theologusok is azt állítják, hogy megiratásuk ideje
az 56—70 év közé esik. Ennél fényesebb ered
ményt képzelni sem lehet, s így most történetileg
be van bizonyítva, hogy evangéliumaink a nagy
események közvetlen és eleven behatása alatt
keletkeztek s beláthatjuk, hogy az igazat mond
hatják.
Tulajdonképen megelégedhetnénk az eddig fel
hozott adatokkal, de a kétely a keresztyénség
igazsága iránt még mindég talál éltető talajt s az
üdvtörténet csodás jellegén talál megakadni valót.
Az állítják a kételkedők, hogy habár az evangé
liumok valóban az apostoli korból származnak, s
bár az apostolok is írták azokat, még sem szava
hihetők, mert sok csoda dolgot mondanak el. Ez
az újtestamentomi bírálat legkényesebb pontja. Az
evangélisták — a kételkedők szerint — minden
szentségük és ájtatosságuk mellett mégis csak
egyszerű és naiv emberek voltak, a kik csekély
műveltségük alapján mindent elhittek s készpénz
nek vettek, a mit csak a kegyes ámulat, vallásos
képzelet és egészségtelen rajongás költött volt.
Ma úgy vélekedik a művelt világ, hogy az evan
gélisták tényleg valóságot akartak írni, ők maguk
tényleg hitték volna, hogy Jézus csodákat tett, sőt
ő rajta is csoda dolgok történtek, de a mai gon
dolkodás előtt e szempont meg nem állhat, mert
csodák nem történhetnek.
(Folytatjuk.)
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— Bizzál a jó Istenben és szerelmemben, —
írta egykor.
Elbeszélés,
Igen, bízom a jó Istenben, szólt önkénytelenül a
leány. S ha a jó Isten úgy akarja, hozzám vezérli
í r t a : Olyntha.
még Pistát. Ez a hit, ez a tudat mindig új erőt
1Y. Az igaz szerelem.
(Folytatás.)
öntött csüggedt tagjaiba.
Az enyhülés azonban rendesen csak rövid ideig
Az elfelejtett Jolánka ezalatt egyre hervadt,
tartott.
egyre fogyott.
Zokogva borult az asztalra és sírt, sírt, mert szive
Ah, mily nagy örömet hozott egykor abba a
azt
súgta neki, hogy a kit ő oly igazán, oly híven
kis faluba a posta. Igen, mikor az első levél érke
tud
szeretni: hűtlenné lett hozzá. Oh, miért is tud
zett meg tőle.
Napjában százszor is elolvasta, százszor meg- az ő szive olyan rendületlenül, olyan mélyen sze
könyezte. Ha varróasztalánál ült vagy a konyhá retni? Miért nem tudja felejteni? És könyzáporba
ban sürgött-forgott, gondolata nála járt s vele fog fulladt nehéz, mély sóhajtása.
Hiába volt a szülők fáradozása, hogy leányukat
lalkozott. A zongorán az ő dalait játszotta, a kert
szórakoztassák
; hiába hívtak vendégeket: Jolánben az ő nótáit énekelte, milyen boldog volt akkor !
kának nem volt öröme semmiben. Az előbbi víg
De a mint a levelek gyérebben érkeztek, kicsi kedélyű leányka rövid idő alatt búskomorrá, magába
szive elszomorodott. Az a jéghideg hang, mely a zárkózottá változott.
levelek rövidségével lépést tartott, kétségbe ejtette.
A világgal nem törődött. Csak Istenre gondolt
Sokszor azt hitte, most szakad meg szive nagy és . . . ő reá. Nem akarta elhinni, hogy a leány
bánatában.
első szerelmében csalódhatik.
A szülők aggodalommal tapasztalták, hogy leá
— Nem hihetem, hogy nem szeret — fakadt ki
nyuk napról-napra hervad. Sejtették, sőt tudták, megkínzott szivéből a fájdalom szava.
hogy szerelme okozza bánatát.
Egy reggel a kávénál könyes szemmel kérdezte :
Ez is csak olyan fiatal ember mint a legtöbb :
—- Édes szüléim, megbocsátanának-e neki, ha
könnyelmű, meggondolatlan, lobbanékony. Bizonyo visszajönne ?
san elfelejtette már Jolánt. Talán különb leány
— A mennyeknek országában is nagyobb az
akadt új otthonában, a hol hívei beczézik, kényezte öröm egy megtérő bűnösön, semmint 99 igazon —
tik. Oh, az újság ingere nagy hatalom.
szólt az apa. S az anya szelíd mosolygással bólin
Még a tanult, mívelt embert is leveri gyakran tott reá.
A két öreg fölkelt és távozott a szobából, nehogy
a lábáról. Csoda-e, ha a nép is megbámul minden
Jolán meglássa a könyeiket.
új seprűt?
Oda kinn egymásra néztek, mintha egyet gon
Talán valami nagy szerencse, kitüntetés érte a
fiatal embert s elszédült tőle. Isten mentsen az doltak volna. Végre megszólal az apa :
— Anyjuk, ő még mindig remél. Szeret, hisz
elbizakodott embertől. Ha mindent fontolóra vesznek,
és
remél.
jobb, ha Jolán nem esküszik meg avval a hamis
És a két öreg egymás nyakába borulva : sírt,
lelkű emberrel. De mégsem szóltak egyet is Jolánkának, mert tudták, hogy szereti a fiatal embert. zokogott.
(Folytatjuk.)
A szerelem pedig vak. Mentői jobban óvják a tűztől, annál inkább feléje siet, feléje rohan.
Ócsárlás helyett tehát hallgattak.
Bíztak egyfelől Jolán vallásos hitében, melyből
A lk o n y a t * )
erőt és vigasztalást merít, másfelől az időben, ebben
a kitűnő orvosban. Hány sebet, fájdalmas, gyógyít
Testem a láz lekötve tartja,
hatatlannak vélt sebet gyógyított meg már az idő !
De lelkem ott fenn szárnyal szabadon,
Mintha csak neki szólt volna az Üdvözítő tanítása:
8 míg elborít a menny csodás nyugalma:
Imádkozom!
— Boldogok a kik sírnak, mert megvigasztaltatnak. (Máté Y. 4.)
— A te atyád, a ki reád néz titkon, meg adja
Örök honát keresi lelkem,
néked nyilván, a mit kérsz. (Máté VI. 6.)
Magasan túl a kék hegyormokon,
— Kérjétek és megadatik néktek; keressétek és
8 hogy felleljem ott, kiket itt szerettem:
megtaláljátok ; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Imádkozom!
— Minden kérő eléri azt, a mit kér. (Máté VII.
7. 8.)
Enyéim lesztek mindörökre,
Minden reggel, minden este szive választottjának
Az Isten ott is visszaád, tudom,
jólétéért imádkozott. Majd elővette vőlegénye leve
Uj hit, remény száll elhaló szivembe . . .
leit. Nem az utolsó időből Írottakat, nem ; ezek
Imádkozom.
csak növelték fájdalmát, elmérgesítették a sebet,
B é r i G y u la .
melyet írójuk olyan könnyelműen ejtett rajta. Azok
■
'
ban a levelekben gyönyörködött, melyeket igaz
szívvel írt hozzá.
I
*) A költő hattyúdala.
A szerte.

Bizzunk Istenben.
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A szép Forgáeh Zsuzsanna.
Történeti elbeszélés.
I r t a : Horváth Lajos.
(Folytatás.)

Ország dolgairól eredt meg a szó a két férfi
között, Ferencz előtt ürül a színarany serleg. „Bor
ban van az igazság, meg szép asszony szemében",
mond neki buzdulva s nagyot hörpent újra.
Zsuzsánna nagyot néz s egy könycsepp lopód
zik éjsötét szemébe ; szólni nem mer, csak nénjéhez húzódik közelebb.
Mire Ferencz észreveszi, megint kézben a serlege.
— Ezt a szép asszonyért! fenékig ürítve le
csapja serlegét.
Csitítja a bátyja, de az ifjabb Révai egyre házsártoskodik, mire a két nő magukra hagyta a férfiakat.
Alig léptek ki a teremből, Zsuzsánna nem tudta
türtőztetni a könyeit. Nénjéhez simulva, imbolyogva
lépkedett mellette.
Hiába igyekezett megvigasztalni, kérlelni, hiába
apolgatta (csókolta); Zsuzsánna csak sírt keser
vesen. Most ébredt a komoly valóra, most érezte,
mennyire eltörpült előtte az a férfi, kihez ő életét
kötötte; mennyire megnemesültek a másik vonásai.
Lakószobájában karosszékbe dőlve gondterhelte
fejét kis kezébe hajtotta, míg nénje egyet-mást el
rendezett, aztán leült melléje.
— Ferencz nem rossz ember, csak a bor ártott
meg neki most. azért volt a szokottnál hangosabb,
meg a sok országos gond, a török háború bántja.
Légy nyugodt, gyöngyöm, ez csak futó felhő ; ha
kiöntötte mérgét, derült lesz ismét az ég.
A fáradság, gond lassanként elhozta az édes
álmot Zsuzsánna szemére, elszenderedett. A bánat
hozta redők lassanként elsimultak a szép arczról,
álmodozott tündér boldogságról. Álmában Bakicscsal ülte menyegzőjét, neki susogott édes szavakat,
karjával a nyakát fonta át, mellé simult, mint a
galamb a párjához.
— Beh boldog is lettem ; rólad álmodtam, mikor
még nem is ismertelek. Csordultig a szivem öröm
mel, csak te szeress mindig .. . mindenkor. Vadga
lamb voltam én erdő sűrűjében egyedül, de te meg
találtál, fészket raktunk, puhát, meleget. Én édes
uram te! Egyszerre felriad. Hess . . . te gyilkos ölyű,
nézd, ide tart éppen, a fészkünket tépi . . . nem,
nem engedem . . . én védem a párom, őt csak én
szeretem . . . Egy csattanás, s a zólás férj löki be
az ajtót. Zsuzsánna felébred, sietve menekül a
szomszéd terembe
— Hát te, kis madaram, elrepültél tőlem, majd
megfoglak én. Indul is, de megbotlik, a medvebő
rös lóczára hanyatlik, fel se kelhet többé s rövid
idő múlva mély lélekzete jelzi, hogy nem ura
magának.
Ébren tölté az új asszony az éj hátralévő részét,
százszor is átgondolta álmát. Szétszakította volna
szívesen a kapcsot, melyet nem is régen kötött,
de szárnyaszegetté lesz, ajka meg néma.

Az öregek tanácsa most ugyan nem vált be ;
a házasságot sohse kösse pusztán az ész, legyen
abban nagyrészt a szerelemnek is szava.
A felkelő nap aranysugara leányos ábrándjaiban
csalódott asszonyt köszöntött. Érintetlen nyugvó
helye, kisírt szeme az átvirrasztott éjről tanúskodott,
férje tobzódását mégsem hányta szemére. Boldog
talanságát még nénje és sógora előtt is titkolni
igyekezett. Régi, kedves foglalkozását űzte, kertész
kedett. Azoknak a kis virágoknak panaszolta el
baját, búját; azokra biztosan reá bízhatta, nem
lettek árulói.
Ha egy-egy rózsáját megtépte a vihar, még meg
is siratta, mert a saját sorsának látta a képmását.
Olyan árvának, olyan elhagyottnak érezte magát,
mint a kinek se apja, se anyja. Kis kerti háza volt
legkedvesebb mulató helye. Ide vonult férje elől,
ki megrögzött szokását, a borivást, nem tudta el
hagyni, sőt boros állapotában durva kötekedő, házsártos lett. Cselédeit ütötte, verte ilyenkor; jó szeren
cse, hogy az első napokban nejére nem emelt kezet.
Pedig nemsokára ez is bekövetkezett.
Forgáeh Imre leánya eltávoztával tudta meg, mi
híja van udvarházának. Napjában százszor is össze
visszajárta Zsuzsánna szobáit, kertjét, de csak
nem lelte meg, a kit keresett. Töprengett rajta
eleget, miért egyezett bele, hogy leánya ily korán
letegye gyöngyös pártáját.
A kisebb gyermekek sehogy se tudtak úgy a
szivéhez férkőzni, mint Zsuzsánna, azért már a
lakodalom után nemsokára útnak bocsájtja levelét
vejéhez : „Te Kdnek kedig (pedig) immár, kit az úr
Isten fiammá tőn, írom mint jóakaró apád, akarók
két dologról.
Egyik, hogy te Kd az én szerelmes Zsuzsannám
ban ha mit lát, ki az Kd természetihez nem hasonló,
azt atyai szeretettel javítsa et leviter ferat (tűrje el)...
Másik, hogy mind magatok Péter uramval bátyád
dal, mint feleségtek nagy egyességbe, szeretetbe
éljetek egymáshoz, mert Deus quoque ipse charitas
est (az Isten is maga a szeretet.) . . .
Ezeket, ha Kd megtartja, eris bene et beate
juvens perpetuo, Deo, hominibusque amabilis, sin
minus mortalium adflictissimus in hoc, illoque
altero mundo stb. (jól lesz mindig dolgod, Isten
és ember előtt kedves lész, ha nem, te lész a leg
szerencsétlenebb halandó ezen a földön és túl a
másvilágon)*.
Mintha az édes apai szem a jövőbe látna, mintha
annak vaskeze ellen a szeretetben keresne oltal
mat, oly gondosan inti az övéit.
Pedig már több Ízben hallotta a szelét Révai
viselkedésének, de meg-megnyugtatta magát avval
a gondolattal: pokolra volna érdemes, ha ilyen
drága gyöngyöt, mint az ő nemes szivű leánya,
nem becsülne meg, hisz ő még a légynek sem
vétett sohasem.
— Vak apja, ki mondta, hazudik, akárcsak egy
vályogos czigány — szól hangot adva gondolatainak.
— Mihály ! mégis csak azt hiszem, jó volna elrándulni Szklabinyára. Megnéznők legalább, mit

—
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csinálnak a „gyerekeké Mit gondol, öregem, kibirják-e még az én vásott csontjaim ezt a hosszú
utat ?
— Instálom, nagyuram, az út ugyan hosszúnak
hosszú, de nyugodni is lehet útközben, akár két
napig is, így aztán nem árt meg. Tavaly nyáron is
megjártuk Esztergomot, mikor ő exczellencziáját
látogattuk meg, az pedig jóval messzibb van, még
sem vallottuk kárát. I)e úgy legyen azért, mint nagy
uram parancsolja. Én mindent a legjobb rendbe
teszek az útra.
— Tudja Mihály, Révairól nem a legjobb hírt
hallottam. Szakái Gergely uram említette a múlt
kor, hogy ezt a nyakas protestánst ő nem fogadta
volna a „famíliába", mert iszik az, mint a csap.
Inni ihatnék, a vagyonát elinni nem tudja, de én
mástól tartok, hogy . . .
— Azzal a drágalátos angyallal rosszul bánik,
úgy-e.
— Ez, ez rabolja el nyugalmamat, öregem. A
koporsóba vinne, ha igaz volna.
— Hallani, hallottam én is, de ügyet sem vetet
tem reá. Ott van velük Péter úr egy fedél alatt,
ő pedig tetőtől-talpig ember, azt az irigye is el
ismeri. Testvér a testvértől csak nem esik messze.
— Igaz, Mihály, de nyugalmamért mégis csak
megteszem az utat. Maga velem jön, készíttesse elő
az utazó határt, mert már holnap útra kelünk.
A kelő nap útban találta a két jó öreget, beszél
getésük nagyrészt Zsuzsanna körül forgott, ki éppen
veszekedő férjét a várban hagyta s egy csatlós
kíséretében a szomszédos Madárkő betegeit szán
dékozott meglátogatni. Milyen szívszakadva várták
betegei, el sem képzelhető. Nemcsak leereszkedő
nyájassággal tudakolta bajukat, hanem a hol szük
ségét látta, kész volt mindig a segítséggel. Még a
legszegényebb putriba is bement; ide alamizsnát
hozott, amott jó szóval vigasztalt. Mások boldogításával feledte a maga boldogtalanságát. Nap-nap
után megjött, ha betegje volt. Egy ízben a kanyar
gós úton poroszkált lovával, mikor ismerős pari
pákat lát egy batár előtt. Szive nagyot dobban.
Nézi, nézi; a mint közelebb jő, megismeri uraatyja
utazó kocsiját.
(Folytatjuk.)

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ág. ev. templom és papi lah-alap
javára adakoztak: Késmárki ev. lyceum 5 K., Gottermayer Nándor 5 K., börzsönyi ev: egyh. 4 K.,
Németh József 4 K., Hedrich Salamon gyűjtése
5 K. 90 fii., Kollerich Pál 5 K., Majorossy Gézáné
10 K., Varga Márton 2 K., Schneider H. 1 K.,
Kröszl G. 10 K., Édeskuty L. 10 K., Knutzen J.
3 K., Tornai Lipótné 5 K., özv. Pellion Béláné 2 K.,
Péteri M. Gy. 2 K., Bartsch G. 8 K., Friedrich Zs.
bajai ev. leik. gyűjt. 3 K. (Friedrich Zs. 50 fik,
Beyer A. 50 fik, bajai ev. egyház 1 K., Schier
Vilmos 1 K.), Herzl Ántalné 4 K., izr. nőegyl 6 K.,
Gömbös Géza ügyvéd (Sárvár) 2 K., Heck Péter

—

(Erzsébetfalva) gyűjt. 17 K., dr. Pákozdy Károly
2 K., Alemann László újabb gyűjt. 12 K. 10 fik,
Novák János (Tápió-Süly) 3 K., Bukovszky G. 1 K.,
Chriastélyi B. 2 K , Pack I. gyűjt. 4 K. 70 fik,
Stepán Antal gyűjt. 20 K. Összesen 153 K. 72 fik
Főösszeg 3642 K. 40 fik Isten áldása szálljon a
buzgó gyűjtőkre és a kegyes adakozókra egyaránt!

Közlemények
a kertmívelós és mezőgazdaság köréből
Miihle Vilmostól Temesvárott.

ITT. A virághagymák kezelése, hogy télen
a szobában bőségesen virágozzanak.
Főfeltételek ehhez 1. erős, egészséges, jól elő
készített virághagymák, 2. jó, egészséges, homokos
kertiföld és 3. a kellő időben, tehát szeptember,
legkésőbb október közepéig a hagymákat csere
pekbe elültetni. A legjobb föld a vakondtúrás ál
tal felhányt, vagy gyeptéglákból eredő legelőföld,
melyet még Vb rész jó folyóhomokkal kell vegyí
teni. A legszebb télivirágok a jáczint, tulipán,
freésia, tazetta, nárczis, crocus, amaryllis és a
gyöngyvirág; utóbbi csak november elejével ülte
tendő, míg az előbbenieket már szeptember —októ
ber elejével kell ültetni.
Egy-egy cserépbe ültetendők :
Jáczintból 1—2 darab, tulipánból 3—5 darab,
freésiából 5—8 darab, nárciusból 3—4 darab,
crocusból 5—10 darab, amaryllisból csak 1 darab
és gyöngyvirágból 10—15 darab, hogy virágzó növé
nyekkel telt cserepeket kapjunk.
A jáczintok teljes 4 hónapot igényelnek; a cse
repeket egészen a földbe kell beásni és valamely
fedett sötét helyre állítani, hol azok a cserepekben
lassan gyökerezzenek; hogy ezután a szoba mele
gében hajtathassuk. Gyökér nélküli virághagymá
kat sohasem szabad meleg helyiségben hajtatni,
mivel a bimbó a hagymában megromlik- és táplá
lék hiányában, mely a gyökerek által szivatik fel,
virágot nem fejleszthet. Ez a gyöngyvirág kivéte
lével a többi virághagymákra is vonatkozik, melyek
a cserepekbe való ültetésük után azonnal meleg
helyiségbe hozandók és egyenlő nedvesen tartan
dók. Tulipán, tazetta és nárczis a hajtatás előtt
5—6 hétig sötét bűvös helyre állítandó, a mi a
jövendő virágokra nagy előnynyel van ; úgyszintén
a freésiák is, melyek kiváló finom illatúak; ha 5—6
hét után a gumók hajtanak, világos, nem nagyon
meleg helyre — legjobban ablakokba — állítandók, épp úgy a koránvirágzó crocus is. Az amaryllisek elegáns növények meleg szobák részére.
Az elültetett virághagymákat folyvást mérsékelt
nedvesen kell tartani, hogy jól gyökerezzenek; ha
cserepekben hajtatunk és a föld csak kissé száraz
lesz, langyos esővízzel kell öntözni; ha a levelek
már hajtanak és a bimbók már láthatók, teljes
virágzásukig sokat kell öntözni; az elvirágzás után
mindig mérsékeltebben kell öntözni; és ha a le
velek elsárgulnak, már fel kell hagyni az öntözés
sel és a hagymákat egész szárazon hagyjuk állani.
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Valamennyi cserépben elvirágzott virághagyma a
következő évben hajtatásra már nem képes és
értéktelen, de őszszel a kertbe beültetve, még
több éven át állhat és virágozhat.
IV. A virághagymáknak szabadon való
termesztése.
A virághagyma október kezdetétől november
végéig ültetendő, ha az idő ugyan még kedvező
hozzá. Mindenekelőtt ritka, jól és mélyen átdolgo
zott, egészen rothadt trágya és tiszta homokból
álló, meleg napos fekvésű talaj szükséges. A hagyma
nagysága szerint mélyebben vagy sekélyebben ül
tetendő, úgy hogy a jáczint, tazetta, nárczis és
tulipán fölött 10 centiméter magasságnyi föld le
gyen. Anemona, crocus, szironta fölött csak 6 cm.
magasan. — Mihelyest beáll a fagy, az ágyakat
vagy csoportokat trágyával vagy szalmával néhány
hiivelknyire be kell takarni. Kora tavaszszal azon
ban — ha az erős fagy már kimarad — el kell
onnan távolitanunk. Szironta és anemona még ta
vaszszal is előnynyel ültethető. A gyönyörű gladiolus (ékliliom), mely egy kertben se hiányozzék,
csak tavaszszal, korábban vagy későbben ültettessék, a mikor is éppen virágzása kívántatik. A szép
tubarózsa, jóillatú, tiszta fehér virággal, szintén
csak tavaszszal ültetendő; jó meleg, napos fekvést
kedvel; virágzik augusztustól novemberig. Iris, úgy
őszszel, mint tavaszszal is ültethető és sok éven
át megmarad.
Valamennyi virághagymánál vigyázni kell, hogy
hajtásuk fölfelé történjék.
Friss trágya sohasem j ó ; ajánlom, hogy mindig
csak rothadtat használjunk; száraz időben tavasz
szal néhányszor jól locsolandó.
Mihelyest a lomb megsárgul, a hagymák a föld
ből kiveendők, szellős, egészen árnyékos helyen
száritandók és néhány nap múlva a gyökerek tisz
tán, a levelek pedig közvetlen a nyak fölött levágandók. Ezután alsó részüket fölfelé állítva, desz
kákra vagy száraz homokra helyezzük őket, a hol
a kiültetésig maradnak.
Tulipánt, nárczist és crocust nem szükséges min
den évben kivenni; 3 évig is a földben hagyha
tók, de ezen időn túl teljesen elfajulnak. Ha jobb
talajba átültetjük őket, ismét megjavulnak.
úgáZáZáZóg

Különféle.
A k i a d ó h i v a t a l arra kéri lapunk t. elő
fizetői közül azokat, kiknek előfizetése szep
tember hó 1-én lejárt, szíveskedjenek 2 kor.
80 fillért beküldeni s ezért a lapot 1903 decz.
31-ig kapják. Lapunk jövő évfolyamát ugyanis
januárban kezdi meg s deczemberben végzi.
Minden olvasónk szerezzen legalább egy új
előfizetőt, hogy a lapot szebbé, tartalmasabbá
tehessük. Az előfizetés díja oly csekély, hogy
még a szegény ember is járathatja lapunkat.

Mutatványszámot — kívánatra — szívesen
küld a kiadóhivatal. (Budapest, IV., Deák-tér
4. szám.)
Evangéliumi magyar protestáns belmisszióegyesület alakult meg a múlt hó 24-én Hódmező
vásárhelyen. Ez a latin szó : missio, magyarul annyit
jelent, mint küldetés. Miért alakult meg tehát ez a
misszió-egyesület? Magasztos, szép feladat lebeg
a szeme előtt. A magyarországi evangyélmi egy
házaknak valláserkölcsi színvonalát akarja emelni.
Azt óhajtja, hogy evangyélmi egyházunk tagjai a
legfőbb élet- és erőforrással: az Úr Jézus Krisztussal
egyesüljenek. Ezt a missziót, ezt a küldetést mind
nyájan vettük szerető mennyei Atyánktól. Az élő hit
ereje hasson át mindnyájunkat, hogy Isten orszá
gát terjeszthessük boldogtalan hazánkban.
Az egyesület tisztikara a következőleg alakult
m eg: Elnök: Szilassy Aladár, alelnök: Handel Vil
mos evang. főesperes, titkár: dr. Szabó Aladár,
pénztáros: Hamar István, jegyző : Sörös Béla;
választmányi tagok Budapestről: Odescalchi Gyuláné
herczegné, Szilassy Aladárné, Haberern Jonathánné,
Vargha Gyuláné és Dessewffy Emma úrnők; dr. Bernáth István, Böngérfi János, Csűrös István, Keresz
tesi Samu, dr. Kiss Áron, Makay Lajos, Majba
Vilmos, Petri Elek, Porkoláb Gyula, Szőts Farkas,
Zsilinszky Mihály. A vidékről: Antal Gábor (Komá
rom), Bányai Sándor (H.-M.-Vásárhely), Borsos Ká
roly (Mezőtúr), Csiky Lajos (Debreczen), Gyurátz
Ferencz (Pápa), Fejes István (S.-Ujhely), Fekete
Gyula (N.-Kikinda), Görömbei Péter (N.-Kálló), Hetvényi Lajos (Sopron), dr. Kecskeméthy István (Ko
lozsvár), Kiss József (Pápa), Kutas Bálint (TörökSzentmiklós), Lévay Lajos (Sárkeresztur), dr. Márk
Ferencz (Okány), Mayer Endre (Eperjes), Padrah
Sándor (Hajdú-Szoboszló), Szalay József (NagyBecskerek), Széli Kálmán (N.-Szalonta), Szeremley
Samu (H.-M.-Vásárhely), Tóth Pál (Miskolcz), Barla
Szabó Sándorné (Csurgó), özv. Hegyi Mihályné
(Debreczen), özv. Kovács Ferenczné (H.-M.-Vásár
hely). Az egyesület egyházépítő munkájára Isten
áldását kérjük.
Lelkészi jubileum Gyurátz Ferencz, a Dunán
túl tudós evang. püspöke a napokban érte meg
lelkészi működésének 30-ik évfordulóját. Ez alka
lomból az ünnepeltnek gyülekezete, Pápa, fényes
jubileumi ünnepet rendezett a maga kebelében s
a jubilánsnak egy remek kötésű diszbibliát aján
dékozott. Az ünnepélyen a kerület felügyelője s
az egyházi élet több előkelő alakja vett részt, s a
gyülekezettel ünnepelt Pápa város egész társadalma
felekezeti különbség nélkül. Az ország minden
részéből nagyszámú üdvözlet köszöntötte a nép
szerű püspököt; a soproni főiskola nevében Poszvék
Sándor igazgató küldött üdvözlő táviratot Pápára.
Lelkészavatás. Megható, ünnepi óra folyt le a
múlt hó 28-án a soproni ev. templomban. Ünnepé
lyes istentisztelet keretében, a hívek nagyszámú
részvételével avatta fel lelkészi nemes hivatásukra
Gyurátz Ferencz püspök Gyalogh István, Horváth
Sándor, Kováts Zsigmond, Laucsek Miklós és
Seregély Béla lelkészjelölteket. A jelöltek vala
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mennyien szép sikerrel tették le a szak- és lelkészi
vizsgákat s mivel hiványt is kaptak egy-egy dunán
túli gyülekezettől: felavatták őket. A felavatás
előtt Zábrák Dénes soproni lelkész szolgáltatta ki
nekik költői szépségű beszéd kíséretében az úr
vacsorát, majd Gyurátz püspök fényes segédlettel,
Laucsek vadosfai esperes, Zábrák, Menyhárdt,
Porkoláb lelkészek és Jausz, Payr Sándor, Hetvényi tanárok kísérete mellett felavatta az ifjakat.
Avató beszédében Krisztus szeretetét kötötte az
ifjú apostolok lelkére, e fegyverrel bocsátotta őket
nehéz, de magasztos útjukra, A beszéd után a
jelöltek megesküdtek az evangéliumra. A szokásos
esküformát Laucsek esperes olvasta; megható, hogy
a felavatottak közt ott volt az esperesnek egyik
fia is. A szent fogadalmat kézszofítással és apos
toli csókkal erősítették meg az ifjú lelkészek, mire
a püspök megáldotta és elbocsátotta őket. Az
istentisztelet az „Erős vár a mi Istenünk" elóneklésével végződött.
Lelkészválasztó mozgalmak. A győrmegyei
Csikvánd s a veszprémvármegyei Homokbödöge
községek evang. gyülekezeteiben megürült a lelkészi
állás. Mindkét helyen több komoly jelölt között kell
választaniok a híveknek.
Az egyetemes felügyelő marad. Egyházunk
nagyjai a napokban Budapesten időztek, hogy
ügyeinkről beszámoljanak az egyetemes gyűlésen.
Előre kiszivárgott a hír, hogy báró Prónay Dezső
egyetemes feügyelő, kit a közbizalom és tisztelet
már két évtizede helyezett e magas polczra, állá
sától megválik. Ki is jelentette a gyűlésen ebbeli
szándékát, de a szeretetteljes kérésekre engedett,
a vezető szerepet még egy ideig ő viszi.
A protestáns tábori lelkészek. Az egyetemes
gyűlést megelőzőleg ült össze az ág. liitv. ev. és
az ev. ref. felekezetek közös bizottsága, hogy a
hadügyminisztériumnak a tábori lelkészekre szóló
javaslatát tárgyalja. A gyűlésen sérelmesnek talál
ták, hogy a tábori lelkészek a német nyelven kívül
más nemzetiségű nyelvet is beszéljenek. Sérelmes,
hogy a kath. vallás a hadseregnél uralkodó vallás.
Azt kívánják, hogy a katonaság számának meg
felelően alkalmazzanak prot. tábori lelkészeket is,
kik a kórházakban, fegyházakban felkereshessék
hitsorsosaikat. Rang és fizetés dolgában a katholikus
tábori lelkészekkel egyenjogúak legyenek.
Templom-avatás. Várgedén jól sikerült ünnep
keretében szentelték fel az újonnan épült ág. hitv.
evang. templomot. A felavató szertartást Zelenka
Pál tiszai ev. egyházkerületi püspök végezte. Az
első ünnepi, szentbeszédet Kemény Lajos osgyáni
lelkész tartotta az új templomban, az első úr
vacsorát pedig Híivössy Lajos pokorágyi lelkész
segédletével Glauf Pál főesperes szolgáltatta ki.
Az ünnepen a környékbeli urak is nagy számmal
vettek részt s a felavató szertartást barátságos
ebéd követte a Szabó-család kastélyában.
Kérő szózat. A gergelyi ág. hitv. ev. gyüleke
zet lelkésze, lapunknak is érdemes dolgozótársa:
Mohácsy Lajos kérő szóval fordul lapunknak melegen
érző olvasóközönségéhez. A mihályházai ev. templom
ugyanis a községben dühöngött tűzvész áldozata

le tt; elégett ugyanekkor hatvanhét ház és kilenczven gazdasági épület, elégett a lakosok minden
takarmánya, szalmája. Evangélikus hitsorsosaink
nagy nyomornak néznek eléje, nemcsak hogy a
templomot nem képesek újra építeni, de a legtöbb
saját hajlékát sem építheti fel. A kétségbeesés
határtalan, a leégett község tönkrejutott lakói itt
akarják hagyni a szülőföldet is, melyen eddig oly
sok szerencsétlenség érte őket s ki akarnak ván
dorolni. Falujuk most már harmadszor égett le.
Legutóbb, 1898-ban, tehát négy év előtt is porrá
égett az egész falu, az iskola, a templom is, csak
három-négy épület maradt meg. Most ime, ismét
ily nagy szerencsétlenség érte a szegény, jó népet.
Még ki sem heverte a négy év előtti csapás
bajait — már újabb szerencsétlenség érte. Ezért
az illetékes lelkész bizalomteljesen kéri lapunk
nemeskeblű s emberbaráti érzelmű olvasóit, mutas
sák ki e szerencsétlenül járt embertársaikon a
felebaráti és testvéri szeretet hatalmát s karolják
fel ügyüket. Elfogad a lelkész még a legkisebbnek
tetsző adományt is, még a filléreket is hálával
fogadja a tzűkárosult hívek nevében. A kegyes
adományokat nagyt. Mohácsy Lajos ev. lelkész
nevére, Gergelyibe (Veszprémmegye) kell küldeni.
Kegyetlen apa. Lipót belga király nagyon meg
neheztelt leányára, Stefániára, néhai Rudolf trón
örökösünk özvegyére, a miért gróf Lónyay Elemér
hez ment feleségül. Jóságos királyunk megértette
az érző sziveket s menyétől nem vonta meg kegyét.
De az apa, a belga király, hajthatatlan maradt s
kitagadta leányát. Evek múltak s az apa haragja
nem lohadt. Kevéssel ezelőtt meghalt a felesége:
Henrietté királyné. Stefánia szomorodott szívvel
anyja ravatalához sietett, térdre borult s könyeivel
áztatta édes anyja holttetemét. Csak ez kellett a
királynak. Mikor megtudta, hogy leánya anyja
ravatalánál van, bement hozzá s elűzte onnét. A
királynak ez a viselkedése az egész világon méltó
megbotránkozást keltett. A mi jó királyunk rögtön
meleghangú táviratot küldött a szerencsétlen király
leánynak. Példáját követte az angol király. Mon
danunk sem kell, hogy a nép mindenütt az egész
világon a legnagyobb részvéttel van Stefánia iránt.
A belga király — úgy látszik - nem ismeri a
szentírás tanítását: „A nap le ne menjen a ti
haragotokon/ “ (Eféz. IV. 26.)
Nagylelkű adomány. Ritka nagylelkűségről ér
tesültünk. Blahunka Amália, férjezett özv. Holzmayer Jánosné úrnő, görzi lakos, ugyanis Paulik
János nyíregyházi ev. lelkész úrnak, lapunk érde
mes volt szerkesztőjének, hetvenezer koronát adott
át jótékony czélokra. Ebből 20 ezret a nyíregyházi
ev. egyháznak, 20 ezret a nyíregyházi szegény
háznak, 20 ezret a nőegyesületnek és 10 ezret a
szegényeknek adott. Ennek a kegyeslelkű, derék
nőnek nemes tette fénylik, mint égen a csillag.
Az Úr áldja meg hosszú, boldog élettel s tegye
gyümölcsözővé kegyes adományát.
I Gyászrovat 1A mult hó 28_án’ vasarnaP
1
1 reggel két órakor jobblétre
szenderiilt Sass Lajos galsai ág. hitv. ev. lelkész,
Sass Béla, budapesti vallástanár édes atyja, volt
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1848-as honvéd, egyike a nagy idők már kevesen
élő tanúinak, a ki a magyar szabadságharczban
karddal a kezében ténylegesen részt vett és azóta
is Kossuthnak törhetlen híve és Magyarország füg
getlenségéért szóval és érzelemmel lelkesedő honfi
volt. Minden Lajos-nap után következő vasárnap
templomi szónoklatában megemlékezett a nagy harczról és a hazátlan hontalanról, később a nemzet ha
lottjáról és még halálos ágyán is a Kossuth-ünnep
méltó megünneplésével foglalkozott, ezzel hazafiságra és honszerelemre buzdította híveit. Missziót
teljesítő, elszigetelt és előretolt előőrsként szereplő
gyülekezetében templomot, iskolát, paplakot épít
tetett, orgonát, harangokat szereztetett be, ének
kart és nőegyletet szervezett, körlelkészként évek
során át működött, Galsa anyaszentegyházban és
filiáiban negyvenhárom évig egyfolytában, áldá
sosán és közmegelégedésre szolgálta az Urat. Te
metésére óriás közönség jelent meg. A hívek ezzel
is ki akarták fejezni szeretetüket és hálájukat agg
lelkipásztoruk iránt. Koporsójára koszorút helyez
tek : a galsai nőegylet, a hanyi, rigácsi, medgyesi
és galsai gyülekezet. A gyászszertartásnál a háznál
Szalay László nagyszőllősi, a sírnál Horváth Béla
kertai lelkész imádkozott, a temető-beszédet Tamaslca Lajos, ajkai lelkész tartotta. Siró gyüleke
zete az „Elég immár® kezdetű énekkel kisérte a
nyugalom helyére. — Ugyancsak a múlt hó 28-án
d. u. 3 órakor temették nagy részvéttel Aszódon
dr. Moravcsik (Béri) Gyula budapesti ügyvédet, a
déli-vasút nyug. jogtanácsosát, pestvármegyei tb.
ügyészt, lapunknak is tehetséges, kedves dolgozó
társát. Addig is, míg az elhunyt érdemeit bőveb
ben méltatnók, halálos ágyán írt két szép költe
ményét közöljük. Áldott legyen emléke!

Dr. Margócsy Miklós (5 évre), Ábrahám Vilmos, Iványi Antal,
Gombkötő István, Zathureczky Béla, Bohus János, Kovács Pál.
5. Kőszegi Luther-estélyen offertorium: 125 K. 38 fii.
6. Kiadványokból: Majba Vilmos befizetett 432 K. 15 fii. -t,
Brózik Károly fizetése 13 K. 70 fii.
7. Evang. Családi Lapra: előfizetőktől 137 K. 60 fii.
8. Ev. Egyházirod. Értesítőre: előfizetőktől 6 K.
Összesen befolyt 1462 K. 83 fii.
Budapest, 1802. október 1.
B endl H enrik,
társ. pénztáros.
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