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25. szám.

jövevények vagyunk. Életünk elmúlik, mint
a kiszáradt f ű : eltűnik, mint az árnyék.
(.B .) Dávid, a bölcs király, már évezredekkel (XC. zsoltár 6.)
De van-e okunk ezért zsörtölődnünk, békétezelőtt intette népét, hogy el ne bizakodjék.
Vagyon, gazdagság, hír, hatalom, dicsőség, lenkednünk? Nincs, egy szemernyi okunk
fény és pompa mind, mind elmúlik. Idegenek sincs erre. Keresztyéni alázatossággal fogad
vagyunk, zsellérek e földön, mint atyáink ju k a Mindenható bölcs rendelkezéseit. Hiszen
voltak. Életünknek napjai olyanok e földön, az életet, a vagyont, a hatalmat, az erőt ő
mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. adta, mindent neki .köszönhetünk. A mit adott,
visszavehet m i n d e n t i n t és porrá, hamuvá
(1. Krónika, XXIX. 15.)
Ki merné kétségbe vonni e bölcs szavak leszel. Isten kegyelme .^által vagyok, a mi
igazságát ? Nem tapasztaljuk-e mi is napról- vagyok ! mondotta a nagy apostol. (I. Kor.
napra, hogy csak jövevények és idegenek XV. 10.)
Nyugodjunk még tehát mennyei Atyánk
vagyunk e földön ? Földi életünk nem örökké
valóság, csak ideig-óráig tartó. Napjaink bölcs végzésében. Az ő útjai kifiirkészhetetelröpülnek, mint az álom ; örömeink elher len ek ; véges, gyarló értelmünk előtt sok dolog
vadnak, mint a fű, a virág. Mire lennénk megfoghatatlan.
Elköltözött kedveseinkért ne bánkódjunk.
tehát büszkék, min bizakodnánk tehát el?
Ma még boldogan szorítod szülői kebledre A kit a föld takar, annak már nem fáj sem
drága magzatodat, holnap — ki tudja — nem mije; csendesen, gond nélkül pihen. Vigasz
borulsz-e zokogva sötét ravatalára? Ma még talódjunk az apostol szavaival:
— Mert ha hiszszük, hogy a Jézus meg
a népszerűség tengerében fürdői, tenyerén
hord mindenki, holnap — úgy fordul — a halt és feltámadott, azonképen az Isten is
száműzetés keserű kenyerét eheted. Nincsen azokat, a kik elaludtak a Jézusban, előhozza
állandóság e földön, bizony csak vándorok, ő vele. (I. Thessal. IV. 14.)

Jövevények vagyunk.
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Eljön a nagy reggel, a mikor mindnyájan
felébredünk hosszú álmunkból és színről-színre
meglátjuk egymást. Szüle és gyermek, test
vér és rokon, ismerős és jó barát, szomszéd
és lakó ismét találkoznak és soha többet el
se válnak egymástól.
A válaszfalak, melyek itt lenn a földön
az egyes emberek között emelkednek, ledől
nek oda fenn a mennyei Atyánál. Örök bol
dogság csak ott várhat reánk, ott, a hol
igazán testvéreknek érezzük majd egymást.
Itt az árnyékvilágban csak jövevények
vagyunk, oda fenn van a mi hazánk, a mi
otthonunk. A nagy napon az Ú r eleibe,; az
éltető égbe kerülünk, és mindenkor az Úrral
leszünk! (I. Thessal. IV. 17.)
Földi vándorló utunkban az égre tekint
sünk, a feltámadott Krisztust kövessük, hogy
meg ne szégyenüljünk.

Dr. Moravcsik Gyula.
1860—1902.

Ismét nemes élet fejeződött be, — korán, fáj
dalmasan, mint mikor a gyümölcsöt gazdagon termő
nemes fát derékban ketté töri a vihar.
Dr. Moravcsik Gyula, budapesti ügyvéd, a Déli
vasútnak jogtanácsosa, Pest vármegyének tisztelet
beli ügyésze, — a kit szép vallásos költeményeiből
ismerhetnek lapunknak t. olvasói is, — szept. 26-án
Aszódon, hol szüleinél régóta betegen feküdt, 42
éves korában az Úrban elnyugodott. Aszódon is
temették el, saját kívánságára; ott, hol annyira
szeretett tartózkodni s a hol szerető szülei s test
vérei körében oly sok szép napot é lt; ott, azon a
dombon, a melylyel szemben áll az a kis templom,
melyben édes atyja hirdeti az örökéletnek beszé
dét, mely az ő lelkének is mindenkor főgyönyörű
sége volt.
Szülein csüngő, jó gyermek volt, nagy álmát is,
— úgy érezte — csak úgy fogja tudni nyugodtan
aludni, ha, mint hajdan ringó bölcsőjénél, most is
szerető szüleinek szeme őrködik felette . . . Oh, csak
az a szem oly könyes ne volna!
Fájdalmas elfogódással, de szívesen gyújtjuk meg
Jézus*)
mi is a kegyeletnek fáklyáját dr. Moravcsik Gyula
sírjánál, mert hisz ő egyike volt az Úr ama válasz
Irta : S za b o lcsb a M ih á ly .
tottjainak, a kikre tekinteni öröm, a kikre tekin
Úgy áll még előttem tiszta, szent képe,
teni épületes, jóra buzdító. Lapunknak igaz híve;
A hogy édes anyám szivembe véste:
lelkes, tehetséges, szorgalmas dolgozótársa volt.
A sírók, szenvedők, gyöngék pártfogója,
1860 július 31-én született, Béren, Nógrád vár
Mennyei szeretet sugárzik le róla,
megyének
egyik félreeső, hegyes-völgyes kis falu
— Úgy int a jóra.
jában, hol édes atyja, az ev. lelkészi karnak ismert,
tisztes ősz nesztora, akkor lelkipásztorkodott. A
Született szegényen, közénk valónak.
szülőföldet azonban csakhamar el kellett hagynia.
Szeretett, szenvedett példát adónak.
Aszód lett gyermekéveinek boldog tanyája. Gyer
A z egész életét m ásnak osztogatta,
mekjátékaiba is már belefonódott az az emelkedett,
De a keresztfáját maga vonszolgatta,
nemes szellem, a mely a Moravcsik-családot any—- Meghalni rajta.
nyira jellemzi s a mely oly kiváló tagokat nevelt
a társadalomnak.
Hanem a halállal m,ég se lett vége,
Nem hiába templom mellett állnak a parochiák,
Keresztje kivirult s híd lett az égbe.
de azon a papi lakon, a melyben Moravcsik Gyula
Odaszállt, onnan jár ma is e világba,
felnőtt, meg is látszott mindenen Isten közelléte!
Hol annyi a szegény, az özvegy, az árva,
. . . Ott állott benne a hitnek s mindennek, a mi
— K i ötét várja.
szép és nemes, az oltára, a melynek lángját örökké
ébren tartotta s gondosan ápolta a családi szentély
Onnan száll ma is le földi szivekre:
nek kiváló papnője: az anya, ki mint egy élő
Megváltó, megáldó, szent szeretetje.
hymnus járt-kelt a házban, életével dicsérve az
... En rám is, Istenem, oh mennyiszer szállt rám, Urat, tiszteletet gerjesztve s parancsolva minden
Kivált így, ünnepi zsolozsmáink szárnyán
iránt, a mi szép és nemes ; — ki, mint a napsugár,
— Karácsony táján!
meleget s derűt árasztott környezetére, úgy hogy
onnan kénytelen volt messzire távozni a leverő
bánat, az emésztő gond . . .
Rám lelsz-e most, én rám, édes Megváltóm ?
Elkerültem messze a régi háztól.
A ki e háznak küszöbét átlépte, szeretettel és
Ott mindegy nekem, ha rám nem is találnál, jósággal találkozott mindenütt 1 A jó jobbá lett, a
Csak hagyd ott az áldást, a mit nekem szántál: nemes meggyőződés erősebbé, a jóra való törekvés
— Annál a háznál!
bátrabbá, a remény éltetőbbé vált a fenkölt szel
lem behatása alatt, a mely az aszódi papi lakon
elömlött . . .
Míg ilyen paróchiái lesznek evangélikus egyhá
*) Mutatvány szerzőnek Áhítat, szeretet ez. vallásos köl
zunknak, nem kell féltenünk, mert — az Úr szavaiteményeinek gyűjteményéből.
A szerk.
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val élve — csakugyan „a pokol kapui sem vehet
nek rajta diadalt!"
Moravcsik Gyula Aszódon, Iglódon és Budapesten
végezte tanulmányait s már mint 21 éves ifjú ki
tüntetéssel tette le a tudori s ügyvédi vizsgálatot.
Nemsokára a Déli vasút vezetőinek bizalma a
nevezett vasút jogtanácsosává választotta. Ekkor
nősült, oltárhoz vezette Wladár Boriskát, sziráki
papleányt, a kivel 14 évet töltött boldog családi
viszonyban. A mikor ezt Írjuk: „boldog családi
viszonyban", nem az a közönséges kitétel ez, a
melylyel a halotti czédulák — akár talál rá, akár
nem — a házasságról általában megemlékezni szok
tak, hanem a szó' legszorosabb értelmében vett
nemes való. E hittel teljes,
rokonlelkű két lénynek
egyesülése oly tiszteletre
méltó, gyöngéd családi vi
szonyt eredményezett, a
mely példányképül szolgál
hat örökre. A mit a gyön
géd hitvesi szeretet gon
dolni, érezni, cselekedni
képes, mind megvolt ott
tiszta, szép alakban.
A férfiúnak hosszas szen
vedése s hervadásában nyil
vánuló fenyegetése a halál
nak, még fokozni látszott
gyöngéd, egymáshoz való
megható ragaszkodásukat.
De végre is úgy tetszett az
Úr bölcsesógének, hogy a
betegség ereje nagyobb le
gyen a hitvesi szív imái
nak erejénél.
A szenvedő különben
maga tanította Isten aka
ratán való megnyugvásra
halálos ágyánál zokogó hit
vesét s árváit:
— A jó Isten legjobban
D e . M o r a v c sik
tudja, kit mikor szólítson
el az élők sorából; nyugod
jatok meg . . . ő legjobban tudja, mit cselekszik . . .
ő legjobban tudja! Áldott legyen szent neve!
1902. szept. 28-ikán szomorú zokogás színhelye
volt az aszódi papi laknak udvara, mely egykor
annyi örömet s oly vidám gyermekkaczajt zárt
magába. Az ország minden vidékéről egybesereglett barátai, tisztelői, rokonai könyes szemmel vet
ték körül a távozót . . . Tömérdek virág borította
ravatalát, koporsóját: a gyöngédség, a szeretet jelei.
Nagyon szerették. Hisz költői lelkületű is merő
szeretet volt. Életének czélját s benső tartalmát
jól fejezi ki e néhány sora:
Hányán bolyongnak folyton, egyre,
Egyetlen egy kis szót keresve,
A mely, a míg csak élünk idelenn,
A boldogságra már elég legyen
S nyugalmat adjon a halálban!
Van ilyen szó. Én megtaláltam:
— Szeretni!

Ah, vívtam én is nagy csatákat,
Gyötörték lelkem csalfa vágyak;
Nyugalmat nem lelhettem semmiben,
Csalódott s újra vágyott a szivem.
Mily jó, hogy im nyugodni tértem !
Egyetlen hangba olvad éltem:
— Szeretni!

A világ hiúsága nem bántotta; csendesen, elvo
nulva éldegélt övéi körében, a hol egyedül érezte
jól magát, Pihenő óráiban együtt dolgozott nagymíveltségű feleségével, a ki sok kiváló valláserkölcsi
elbeszéléssel gazdagította irodalmunkat. Lapunknak
is egyik kiváló és nagyrabecsült dolgozótársa.
Moravcsik hol prózában, hol költeményben adott
kifejezést érzelmeinek. Különösen a meleg csalá
dias érzelmeknek adott ked
ves és megható kifejezést
lantján.
Eleintén a tavasz, a sze
relem, a fiatal szív édes
álmai, majd a családi élet
örömei találtak nála mélta
tást. Később, a mint a szen
vedés sújtotta s éreztette
vele a föld sanyarúságát,
lelke a földről felfelé emel
kedett s István vértanúval
látta „a megnyilatkozott
egeket" s azoknak szent
bűbáját, Isten dicsőségét
zengte vallásos ihlettel.
Sok szép költeménye s
prózai munkája jelent meg
külön könyvalakban, vagy
szétszórva lapokban, anthologiákban Béri Gyula álnév
alatt, melyek a szép iránt
fogékony lelkeknek méltó
elismerését szerezték meg
számára.
Az ő költészete olyan,
mint egy üde, zöldelő liget,
hol tavaszról, szerelemről
( B é r i ) G y ula .
zeng vidám dalt a csalo
gány s dalában mélabúsan
belevegyül egy-egy vallásos chorál.
Világi emberek közt ritkaság az olyan mély val
lásos kedély, minő az övé volt. Nagyon szerette
vallását s lelke elandalgott szépségein.
— Soha semmi sem okozott nekem oly nagy
örömet és benső megnyugvást, mint a mikor fog
lalkozásom megengedte, hogy egy-egy vallásos ver
set írhassak — írja ő maga vallásos költeményei
előszavában.
A biblia kedves olvasmánya volt. Rajta meglát
hatták az emberek, hogy mennyire igaz a nagy
apostol mondása, hogy „az evangélium Istennek
ereje", — erő, mely jóvá, kedvessé tette; erő,
mely a legnagyobb megpróbáltatások közt is de
rültté, vidámmá tette, úgy hogy hosszú és nehéz
betegségében nem volt nyűg, mint a legtöbb beteg,
hanem szelíd példánykép, kitől türelmet s Istenben
való megnyugvást lehetett tanulni.
Halálos ágyán is kedveseivel s Istenével foglal
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kozott. Nagyon megható az a két költeménye,
melyeket lapunk 23. számában közöltünk s melye
ket halála előtt írt. Tükrei ezek az ő vallásos,
szeretetteljes, fenkölt lelkének.
. . . Minden elmúlik ezen a világon. Ifjúság, tudás,
jóság, nemes igyekezet mitsem számit a halál zord
kaszája előtt.
De Isten előtt igen. S a jó emberek előtt i s !
Áldott az igaznak emlékezete!
Övé is az, övé is a z ! . . .
—s.

Bizzunk Istenben.
Elbeszélés,

í r t a : Olyntlia.
VI. A rév.
(Vége.)
Késő ősz volt. A nap lomhán bontakozott ki
felhőtakaróiból, de mégis megjelent az ég peremén
s kedvesen sütött le a tarlott mezőkre. A virágok
örömmel fogadták a nyájas sugarakat s illatos
balzsamot terjesztettek maguk körül.
Jolán már korán reggel talpon volt. Rendbe
hozta szobáját s a kertbe sietett kedves virágjai
közé. Öntözgette, locsolgatta őket.
• — Ah, milyen pompás ez az őszi rózsa! Milyen
illatos ez a szegfű! Hogy örülnek az életnek! —
szólt és egészen felvidult.
A virágok nógatták, biztatták :
— Fiatal leányzó, te bánatos virágszál, örülj
velünk az életnek. Lám, milyen barátságos a verő
fény. Sütkérezzél velünk s örülj az aranyos nap
sugárnak.
Jolán megértette gyengéd társait s egy régi dalra
gyújtott. Valami édes sejtelem fogta el szivét:
Tóth Pista visszajő még hozzá. Istenem, ha ma
eljönne.
Ez a gondolat kimondhatatlan boldoggá tette s
dalolt olyan ábrándosán, a hogy csak egy gyötrött
szív dalba öntheti bánatát, reményét.
Az öreg úr a tornáczon ült és pipára gyújtott.
Kicsibe múlt, hogy szájából ki nem ejtette égő
pipáját.
A szobából előkerült az asszony és kérdőleg
urára nézett:
— Hallod, hallod a csodát, öregem ? Jolán énekel.
Nem hiszek a fülemnek sem.
— Hadd abba, — szólt lemondó hangon az apa.
Alighanem a mécses utolsó pislogásához értünk.
Ez a dal a Jolán utolsó dala. Nem hallod ezt töb
bet énekelni.
Az asszony vigasztalni akarta :
— Apjuk, apjuk! Mit beszélsz? — De ennél
többet ő sem tudott mondani és könybe fulladtak
szavai.
Kis vártatva Jolán is a tornáczon termett. Jó
szülői mosolygást erőltettek ajkukra, de bizony
csak olyan volt ez, mint az őszi nap. Fényes, de
nem meleg.
— Apám, édes apuskám — szólt csengő hangon
.Jolánka — megtudna bocsátani Pistának, ha ron
gyosan, porosán is állítana be hozzánk ?
— Érted meg, fiam ! De miért gondolsz reá?

Hisz ha egy szikra szeretet volna benne, nem így
bánna veled.
— Édes apám, ne Ítélje el, míg meg nem hall
gatta. A szentírás is arra int, hogy ne ítélj, nehogy
megitéltessél . . . Ki tudja, mennyi dolga ak ad t; ki
tudja, mi jött közbe. Talán . . . beteg volt, súlyos
beteg. S ah, én nem ápolhattam, nem enyhíthettem
fájdalmit . . . De olyan különös sejtelem fogott el
ma. Pista eljön még hozzánk.
Jött is. Csengős, pántlikás fogaton. De a csen
gőt levétette a paripák nyakáról, a pántlikát az
ülés alá rejtette. Elég ideje lesz a csengőnek szólni,
a pántlikának lobogni, ha visszatér sikerrel, öröm
mel. A falu határán megállíttatta a lovakat. Kocsi
sának meghagyta, hogy addig el ne mozduljon
onnét, míg vissza nem jő. Elindult gyalogszerrel,
porosán, kopott úti ruhában. Közeledett Jolánkáék
portájához. Szive hevesen dobogott, néha-néha meg
is állítatta, azt hitte, eláll a lélekzete.
Eszébe jutott fogadása, hogy soha, soha el nem
felejti Jolánt. Vájjon mi történt azóta a szeretett,
de elfelejtett leánynyal? Hátha sokat szenved?
Hátha férjhez ment? Vagy . . . ne adja Isten . . .
tán meg is halt.
Megborzadt, reszketett, mint a nyárfalevél.
— Uram, bocsásd meg vétkeimet, — könyörgött
őszinte szívvel.
A kapunál összeszedte minden erejét s belépett
az udvarra.
Bodri kutya nem ugatta meg, farkát csóválva
elébe futott s a tornáczig kisérte.
Az öreg úr azt hitte, koldus, a házhoz járatos
rendes koldus, azért nem ugatja meg a Bodri. Zse
bébe nyúlt, hogy egy-két garast adjon a szeren
csétlennek.
— Apám ! — kiáltja Jolánka s a másik perczben a jövevény nyakába borul:
— Pista, Pista, tehát mégis eljöttél ? — És sírt
hosszan, hangosan, de ezek nem a bánat, az öröm
könyei voltak.
Szülei alig tudták csitítani.
A fiatal pap megtörtén, bűnbánóan állt ott egy
darabig, aztán mélyen meghatva szólt:
— Véghetetlen az Úr irgalma. Visszavezetett
engem ehhez az áldott, jó lélekhez. Fájó szívvel,
bánatos lélekkel állok itt, egy csepp szánalmat,
súlyos bűnömért bocsánatot kérek . . .
Áz öregek mélyen meg voltak hatva s leültették
a poros vándort.
Mikor aztán Tóth István elmondta, hogy könyö
rületes jó szivét hogyan fonta be az özvegy papnénak ármányos számítgatása és mint játszott vele
Sárika : mindannyian megszánták és szívből meg
bocsátottak neki.
Előkerült a kocsi, de most már csengős, pántlikás
lovakkal.
Hamarosan megtörtént a lakodalom s Tóth István
ból és Nagy Jolánkából boldog pár lett. Fogadó
szobájuk falán aranyos keretben aranyos betűk
adták tudtul vendégeiknek boldogságuk titkát, alap
ját és foglalatját:
Bizzunk Istenben!
----------------
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A szép Forgách Zsuzsánna.
Történeti elbeszélés.
I r t a: H orváth Lajos.
(Folytatás.)

A lovasok elmaradtak egy kissé a kocsiktól,
hogy ne kelljen annyi port nyelniök, úgy is kijutott
ebből nekik bőven. így tanuk nélkül beszélgethettek.
Kezdetben csak közönséges dolgokról esett szó,
csak lassankint ejtett el Bakics, beszéde közben,
néhány mondást, raelylyel első találkozásukra czélozott.
/
— Mióta lakodalmukon voltam, azóta magamra
is alig ismerek. Jártam úttalan bérczeken, felvertem
a királysast fészkéről, medvére vadásztam, mulat
ságba jártam, de seholsem találtam meg a régi
kedvemet. Szótlanná váltam. Öreg, galambősz atyám
váltig kérlelt: szóljak a bajomról, a segítség mindig
jókor esik, de neki sem mondhatám meg, mi epeszti
keblemet. Gyógyíthatlan sebet hordok közel három
éve, kerestem a halált lenn a törökrészen, sohse
botlott belém.
— Ilyen ifjan, mi kár vón’ meghalni. Előtte a
sokatigérő jövő, a boldogság, óh ! mi szép akkor
az élet, fényes varázsálom. Miért ne álmodná keresz
tül, a ki még remélhet; de a kinek még reménye
sem lehet, a boldogságot csak hírből ismeri, senkije
sincs, a ki megérthetné; nemde az a valódi árva?
— Árva . . . árva .. . Ilyen az én sorom is, remé
nyem elhagyott, boldog nem voltam soha, de érzem,
egész valóm azt mondja, hogy csak vele tudnék
boldog lenni; elkárhoznék érte, rabszolgája lennék
egy egész életen, érte, vele tűrni mi sem volna
nehéz.
— Tehát szeret Bakics uram valakit — mond
Zsuzsánna aggódva — de ő nem érti meg kigyelrnedet, vagy mátkája tán másnak?
— Nem érthet meg, sejtenie sem szabad, mi
bántja kebelem, családi nyugalmát fel nem dúlha
tom, így bánykódom titkos búmmal, beteg szívvel,
reménytelen. Feledni nem tudom, nemes vonásai
árnyékként kisérnek, velük térek pihenőre, velem
vannak, ha ébredek.
Az epedő bánatos szerelem szavait belső, lelki
örömmel hallgatta Zsuzsánna. Tudta már, kiért
vérzik, kiért hévül a nemes dalia. Kicsibe múlt,
hogy el nem árulta magát. Győzelme biztos tuda
tában tovább fűzte a beszéd fonalát.
— Ha mégis megértené, szelíd szóval, ha eny
hítené búját, mit tenne akkor Bakics uram ?
— Leborulnék előtte, mint anyám képe előtt,
megcsókolnám ruhája szegélyét, aztán . . . aztán
abban a boldog tudatban, hogy szeret, örömest
meghalnék. Nem ... nem szerethet, szivét, kezét más
békózza, másnak hitvestársa.
— Hátha boldogtalan az élete hites férje mel
lett, hópárnája könytől ázott, búval virrad reggel,
este búbánattal pihen. A gyöngyös pártáján nincsen
annyi gyöngyszem, hányszor megsiratta. Boldog
volt az apja mellett, akkor nem tudta megbecsülni:
mi a boldogság. Ma, mikor megértené, meg meg
is becsülné, elszállt tőle visszajőhetleuül. Ha köny-

nyel a múltat vissza lehetne sírni, még ma vissza
sírná.
— Ne tovább . . . ne tovább . . , meghasad a szi
vem, fele öröm, fele bánat, a közepén egyre támad.
Lehetséges . . . — tekintete gyújtó, keble gyorsan
zilál, a nő mellé léptet, a karja átfonja, megállnak
a lovak. . . . szeretlek . . . szeretlek, hosszú, forró
csókban ajkuk egybeolvad . . .
A felcsigázott érzelem mindent elfelejtett, hitvest,
becsületet.
Mint a megrettent vad, retten meg az úrnő, pedig
csak egy gerle reppent el az ágról, ez volt a tanúja,
meg a zöldelő fák, erdei virágok.
Útjuk többi része hosszú, mély hallgatás. Komor
sötét felhő ülte meg a dalia arczát, Zsuzsánna sze
mében bánatos köny csillog. Majd arcza kiderül,
három évi kínlódáson vett egy percznyi boldog
ságot.
Gyorsabban ügetnek a nemes paripák, hallatszik
már a hahota, lárma. Éppen őket várták. A küz
delem nyomai mindenütt látszanak, a fákon meg
egy-egy ruhafoszlány, lemetszett kötél, de a 10 tar
legénynek semmi nyoma.
— Ezek elillantak, akárcsak a kámfor — szól
a házi gazda — mit temessünk most el ? Torjukat
fellakjuk, azért temetni kell! No, öcsém, Péter, a
te vitézeid már a mennyekből kaczagják vitézi
mivoltod, nyakravalójuk végét hagyták itt muta
tóba. Bizonyosan csak ezt akasztottad, vagy ma
gasztaltad fel, úgy tréfából.
— Nem oda bátya, egyik legényem könnyebb
sebet kapott, ő töltötte ki rajtuk imígy a haragját.
Talán eltemette őket valaki? Nem lakik itt a kör
nyéken valami renegát?
— Igaz a! most jut eszembe, az erdősöm török
ből vedlett magyarrá a szép Ranek Juliska ked
véért, kit aztán feleségül is vett, mikor az ipának
megkönnyebbült az ágya szalmája. Hozd elő Jankó,
ez a gyalogösvény jobbról viskójához vezet. Közel
van, alig negyedórányira.
A megszólított csatlós indulni akart, mire a jel
zett irányból csörtetés hallatszik s az erdős jön
elő, maga előtt hajtva egy török martalóczot szíjra
fűzve. Jobb lábára sántított, mégis minduntalan
egérutat akart venni.
— Itt a bűnös, nagyuram. Ez vágta le társait a
fákról, a közeli barlangba rejtette őket, hol János
bácsi lakott, az öreg remete. Az utolsót vonszolta már,
mikor észrevettem, elillant volna, ha mordányom
a lábát meg nem sebzi. Vallatóra fogom, szaba
dulás reménye mellett mindent elmondott. Házamat
feldúlták, feleségemet két apró csemetémmel együtt
fához kötötték. Alig tudtam lelket verni beléjük,
betegen fekszik most mind a három. A szegény
remetét legyilkolták, mert kincset sejtettek nála.
A pokolra küldtem volna minden porczikáját, éppen
gúzsba akartam kötni, mikor az útszéli lármát hal
lottam. Itt van. nagyuram, bűnhődjék érdeme sze
rint — nagyot taszít a véres törökön.
— Tort ülünk ma mégis — szól Révai — a
többiek meglakoltak, rajtad a sor pogány !
Földig hajol, a nagy úr lábaihoz veti magát,
irgalomért, életéért könyörög a török.

—
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Zsuzsánnának, ki eddig néma szemlélője vala a
történteknek, megesett a szive a szánalmas alakon.
— Ereszsze szabadra Ferencz, ne bűnhődjék egy
a többi vétkéért, lássa, hogy rimánkodik.
— Országunk nagy része most is török rabja,
nem elég neki hazánk szive, ékessége: Duna-Tisza
tája, még itt is kóborol! Rablásáért, pusztításáért
kiméletet nem érdemel. Kössétek gúzsba, otthon
végezünk vele. Ha pedig ezután is ilyen martalócz
csapat mutatja magát a vidéken, add tudtomra,
majd végzünk velük.
— A mint parancsolja — szól az erdős földig
hajolva.
— Most pedig induljunk.
Míg a vendégek nagy része az erdőben elbúcsú
zott szives házigazdájától, Bakics pár csendes szót
váltott Zsuzsánnával, azután ő is búcsúzni készült.
— Nem oda Buda, — mond Révai, — Péter
öcsém, te utólszor érkeztél hozzám, azt csak meg
teszed a kedvemért, hogy mulatásodat nálam megnyujtod.
Péter nem kérette magát sokáig, ráállt a marasz
talásra, mi Révai Ferencz uramnak igen nagy
örömet szerzett. Hogyne, ez a világlátott vitéz olyan
szépen tudott beszélni utazásairól, csatáiról, hogy
az unokabátya alig tudott betelni hallásával. Nem
is vélte jónak, hogy felesége és Péter öcscse újból
nyeregben tegyék meg az utat a várba, hanem
vele egy határban, a nyerges paripákat csatlósa
kezére bízta.
A beszélgetés közben alig vették észre, már is
Szklabinyán termettek. A különben szótalan úrnő
is élénk részt vett társalgásukban s nem egyszer
nevette el magát Bakics uram mókáira.
Vadászat, lovaglás s mulatozás között telt el
pár nap, de az egymásra talált két szív tanuk
nélkül sohasem lehetett együtt.
Végre Révai uram rossz szokása, a borivás, segít
ségükre jött. Ő kigyelme felesége születése napján
alaposan „becsudálkozott“, annyira, hogy már házsártoskodni sem tudott, poharat ötöt is kiejtett a
kezéből, míg egyet ajkaihoz emelhetett. Alig mo
tyogott egy pár szót, a sok gőz az asztalra nyomta
a fejét, elaludt. Bakics látva Révai tehetetlenségét,
cselédivel hálószobájába vitette s ágyába fektette.
Maga pedig a szokottnál szintén rózsásabb kedv
ben a várkertbe indult sétálni. A kígyózó, gondo
zott ösvények csillogó halastavak mellett vitték el,
melyekre dús lombsátor borította árnyékát. A kö
zeibe állított lócza oly hivogatólag intett feléje,
hogy kedvet kapott a leülésre. Alig ült itt pár
perczig, a virágokkal játszadozó szellő fuldokló
sírást hozott a fülébe. Arra néz, óvatosan felkel,
a hang irányában a kis kerti házikóba ér, melyet
mindenütt rózsák koszorúztak.
Itt ült Zsuzsánna egyedül, zokogott keservesen,
hímzésére hullottak könyei, a belépőt alig vette
észre. Gyorsan felszárítja könyeit, el akarja tit
kolni sírását, de a férfiszem eleget látott. Megdöb
benve közeledik hozzá, kérő, édes szóval tudakolja
okát. Zsuzsánna hallgatag.

—

■

— Én édes boldogságom! Könyes szeme mi néma
bánatot takar? Bízza reám kebele mély titkát. Mit
ember megtehet, megteszek én mindent, de nemes
vonásain fáj a bánatfelhőnek még csak árnyékát
is látnom. Titka sajátommá válik, megőrizem híven,
csak szóljon; oszsza meg velem, így a felét könynyebb elviselni.
— Bakics uram nagy dolgot kér tőlem — szóla
szomorúan — mostoha sorsomban nincs egy szikra
remény, a jövőm oly sivár, múltam könynyel teli.
A jelenben pedig magam előtt kell szégyelnem
magam amaz önfeledt pillanatért. Bánjék velem
rosszul férjem, mégis ő a hites uram, hűséget neki
esküdtem. És én megszegtem ezt a hűséget. Ugy-e,
úgy veszi, mintha mi sem történt volna, mintha
kábult lettem volna, rabja mámoros álomnak.
A férfi néma, deli alakja meggörnyed s egy kerti
székbe ül Zsuzsánna mellé.
— Álom, tehát álom . . . alig virradt, íme lealkonyult, mostoha gyermeke lettem a jelennek. Miért
is hozott ide szivem, miért nem kerültem tovább
is a helyet azzal az égető fájdalommal, mely kíno
zott, mar még ma is, gyötörni fog holnap. A bol
dogságnak csak a hajnala mosolygott reám, hogy
a bánat éjjele elfedjen egészen.
Egyszerre felébred ábrándozásából, szenvedélye
sen ajkaihoz vonja Zsuzsánna kezét . . .
— A szivem azt súgja : ne higyjek az ajknak,
az a való, mit az úton mondott. Nem csalhat az
a szem, mely akkor a szivem járta át, az az ajak,
mely azt súgta: szeretlek . . , szeretlek. Szeress . . .
szeress . . . ne áltasd magadat, üdvöt adsz, menny
országba ragadsz, a boldogsághoz nekem is van
jussom.
Sötét szempilláit felveti az úrnő, Bakicshoz haj
lik, csendesen suttogja:
— Mindenemet feláldozom érted, szeretlek for
rón . . . mind halálig . . .
Egymáshoz simulva, kéz a kézben, a felkorbá
csolt érzelem lassan lecsillapult. A csendet Zsuzsánna
töri meg:
— Ismered titkomat, még egygyel tartozom. Fér
jem mellett boldogtalan vagyok, bánásmódja durva,
tudod mennyit iszik, sőt ilyenkor tettlegességre is
vetemedik . .
— Megszabadítlak még ma, elmegyünk messze
. .. messze, hol sohasem talál ránk, oly boldogan
élünk, mint a páros gilicze madárka, egymásért,
egymással.
— Nem, azt nem szabad megtennünk, hanem, ha
majd elutazik, aztán gyakrabban útba ejti Szklabinyát, addig lovaslegényem viszi a hírt rólam, ez
hozza te rólad is, szívszakadva várom.
— A mint te akarod gyöngyöm . . , ékességem.
Most már nyugodt vagyok.
— Imádkozzunk együtt a jó Istenhez, nem hagy
el senkit a veszélyben, én is csak őt kértem őriz
zen meg, vezéreljen ide téged ölelő karomba. Itt
vagy édes! neki mondjunk hálát!

Még harmadnap sem akarta Bakics uramat
útra ereszteni a házigazda, csakis halaszthatlan
dolga említésére engedett, de megigértette vele,
hogy Szklabinyát látatlan nem hagyja, mit ő szivesen meg is ígért, sőt a híváshoz mérten meg is
cselekedett.
(Folytatjuk.)

Közlemények
a kertmívelés és mezőgazdaság köréből.
Mühle Vilmostól Temesvárott.

VII. A szamóczák termesztése.
A bogyógyiimölcs, nevezetesen pedig a szamócza,
a legegészségesebb gyümölcs gyermekek és felnőt
tek számára, még betegek is élvezhetik. Rendkívül
dús termése miatt már a legtöbb jobb házikertben
is található, nevezetesen a nagygyümölcsű ananászszamócza, mely valódi csemege, igazi asztal-dísz
és nagy örömet szerez minden háziasszonynak.
Azoknak, kik eddig nem foglalkoztak termesztésé
vel, sürgősen és melegen ajánlom ezt, annál is
inkább, mert egész sorozat kitűnő nemes fajt isme
rünk s mivel termesztése valóban oly egyszerű,
hogy semmi különös fáradság sem kell hozzá.
A legjobb módszer a következő :
A szamócza mindenekelőtt mélyen felásott, jó
erősen trágyázott talajt és napos helyet kíván, de
még félárnyékos helyeken is jól tenyészik. Ha lehet
séges és e czélra már nyáron szabad helyünk van,
legjobban szeptember—október elejével ültetünk,
mivel az őszi ültetésnél a növények jobban fogamzanak meg és a következő évben már néhány
gyümölcsöt is hoznak, vagy pedig márczius—április,
szükség esetén még májusban is ültethetünk; 35
cm.-nyi távolságban mindig 3 növényt egymás mellé
háromszögben. Kezdetben tartsuk a növényeket
mindig nedvesen és jól cselekszünk, ha az egyes
növények közötti helyet istálló-trágyával behintjük,
mely a talajt nedvesen és lazán tartja, miáltal több
táplálékot kapnak. Műtrágya kevésbbé ajánlatos,
nagyon kevés trágya nem használ semmit, de
nagyon sok árthat; a legjobb a szarvasmarhatrágya. Az összes indák (kifutók) levágandók, mivel
ezek az anyanövény egész táplálékát elvonják, tehát
nagyon gyengítik, az egész állományt átkuszszák,
minek folytán a növények soha nagy gyümölcsöket
nem hozhatnak. Október—november végével az
ágyakat alaposan meg kell tisztítanunk, az egész
indákat még egyszer levágjuk és a földet trágyá
val beborítjuk, úgy azonban, hogy a növények sza
badon álljanak Ily módon minden évben sok és
nagy gyümölcsöt várhatunk. Óriás gyümölcstermés
czéljából hagyjunk minden gyümölcsszáron kettőthármat a legelső nagy gyümölcsökből, a többit a
virágzás után vágjuk le. Minden három év után,
ha a termés elmarad, új ágyakat készítsünk más
helyen, a hol még szamócza nem volt és ide csak
fiatal egy éves, átültetett és e czélra előkészített

növényeket ültessünk a legjobb fajokból, de soha
sem a régi növényekből. Ezt a termesztő módszert
már 30 éven át folytatom, ez biztosítja minden
évben a legjobb és legteljesebb termést, mely a
legtöbb vidéken igen jövedelmező.
Bő termése miatt különösen ajánlom a Laxtonféle (angol) és néhány új német fajt.
VIII. A champignon gombának (pinczékben,
istállókban, fészerekben stb. való) termesztése.
Mivel minden élvezhető gombának igen finom az
íze, a jó gombákat mindig nagyban keresik, kivált
a champignont, melynek egyetlen jobb konyhában
sem szabadna hiányzania.
A champignon-ágyak készítése és a champignon
termesztése nem nehéz, nem is költséges. A champignon-ágyaknak az a nagy előnyük, hogy téli idő
ben is szert tehetünk friss, élvezhető gombára. A
champignon-ágyakban sem mérges, sem élvezhetlen
gomba nem fordul elő. A saját tenyésztésű gombák
íze is sokkal jobb, finomabb, mint a vadon nőtt
gombáké.
A champignon-ágyak a következő, jónak bizonyult
mód szerint készítendők:
Legjobb igáslovaktól eredő, sem nem nagyon
apró, sem nem nagyon szalmás trágyát venni, mely
hosszabb ideig hevert az istállóban; ezt a szük
séglet szerint körülbelül 11/2 méter magas, 2 méter
széles és hosszú rakásra a szabadban, szépen és
egyenletesen összehalmozzuk. Ha a trágya átmele
gedik és nagyon meleg lesz, minden harmadik napon
meg kell forgatni, hogy a külső rósz mindig belül,
a belső átmelegedett rész pedig kívül jöjjön, hogy
a trágya egyenlően átmelegedjék és egyformán
barna legyen; ezen eljárást 6—8-szor kell ismé
telni, tehát 4—5 heti előkészület szükséges, míg
a trágya jó lesz a champignon-ágyak készítésére.
Ha a trágya ily módon már jól át van dolgozva,
a telepet melegágy módjára el lehet készíteni; leg
jobb az egyenlően meleg, sötét hely: pinczében,
istállóban stb.
A trágya 80 cm. magasan, jó tömötten rakandó ;
a szélesség és hosszúság a hely után igazodik, de
az ágy 3 méternél hosszabb és 1 méternél szélesebb
soha ne legyen, mivel a kicsiny ágyak hamarább
kihűlnek, még mielőtt a gombák mutatkoznának.
Ha az ágy kész, deszkákkal vagy szalmatakaróval
stb. kell befedni. Néhány nap múlva ha a trágya
már nem nagyon forró, Í5 cmnyi távolságban egyegy maroknyi champignon-csirát lehet a trágyába
helyezni, azt megint egy kevés trágyával betakarni
és jól megnyomni mindaddig, míg az ágy csirákkal
teljesen be nem lesz fedve, mikor is újra be kell
fedni deszka vagy szalmatakarókkal. 14—18 nap
múlva, ha a csira megfogamzott, az egész ágy fehér
fonalakkal át lesz fonva; ha ez nem történnék
meg, akkor újból még egyszer kell egy kevés cham
pignon csirát a trágyába tenni; de ha a fehér
fonalak láthatók, a deszka stb. takaró eltávolitandó
és csak akkor kell a trágyaágyat közönséges kerti
földdel körülbelül 6 cm. magasságnyira befedni.
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Ha a föld száraz lesz, meleg eső- vagy folyóvízzel
meg kell öntözni és folyton egyenlő nedvességben
tartani.
Úgy nedvesség, mint szárazság árthat a champignon-ágyaknak. További 8—10 hét után a champignonok gyakran nagy mennyiségben mutatkoznak
és ilyen ágy 2, sokszor 3 hónapig is eltart ; az
ágy lehordása után az egész trágyát el kell távolí
tani és csak a . fehér fonalakkal átfont trágya
darabokat hagyjuk meg, melyek ismét az új ágy
készítésére használhatók.
Fenti módszer szerint eljárva, helyes kezeléssel,
biztos eredményt várhatunk.

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ág. ev. templom és papi lak alap
javára adakoztak: Kiss János szombathelyi ev.
leik. és Horváth Lajos budapesti vallástanár együt
tes gyűjtése Szombathelyen: 70 K. 20 fii. (Ebből
adott: Buty Ferenczné 6 K., özv. Horváth Istvánná
4 K., Hornacsek Mih. 3 K., Horváth Istvánná 1 K.,
Kiss János ev. leik. 2 K. 30 fii. stb.), özv. Szoyka
Sándorné (Rozsnyó) 1 K., Sárkány József földbir
tokos (Kis-Kőrös) 20 K., Brocskó Lajos igazg. 2 K.,
Flax Izsó 1 K., Rosenstein 1 K., Ihász György szerk.
gyűjt, 30 K. 70 fii. (Emke 1 K., N. N. 20 fik,
Medgysesy 1 K., Potucsek 1 K., Albert Viktor
40 fik, Mátthesz Ferencz 50 fik, Lakó J. 60 fik,
Meizler S. 50 fik, Hollefreund Á. 1 K , Lajos Dénes
20 fik, Kersáncz H. 20 fik, Somogyi Gy. 40 fik,
Foltin A. 10 K., Vajdafi J. 10 fik, Husi 1 K., Hoffmann M. 10 fik, Török J. 20 fik, Balika Gy. 1 K.,
B. Gabriella 20 fik, Moór F. 1 K., Polednik Gy.
50 fik, Szeless A. 50 fik, Kastel M. 2 K., Zidarits
Ö. 1 K., Givizer K. 1 K., Loew A. 50 fik, Burger
Francziska 40 fik, A. Hofer Stöhr 1 K., Szécsi Nán
dor 20 ük, Kiss G. Istv. 1 K., D. Babári Jóska
'1 K., Ihász György 1 K. = 30 K. 70 fii.), néhai
Stepán Ferencz gyűjt 105 K. (Stepán Ferencz 5,
Bordán B. 2, Dornauer 2, Stepán Józs. 5, Lichtenstein 2, Pohelka 4, Schwarzenberger M. 4, Wágner
Mih. 1, Kreisz Istv. 2, Vellai Pál 2, Szillassy J. Á. 2,
Winternitz Józs. 2, Kovács Jánosné 1, Hellmich
Karolina 1, Lautz L. 2, Drosgyik I. 1, Sauer A. 1,
Leimetter János 2, Antony Cornélia 2, Eibert Fidél 1,
Eisler Mór 2, Riider Antal 2, Wast K. 2, özv. Weidinger Rozália 10, Weiss Rozina 10, Friesz Antal
10, Eloe Fér. 2, Fuchs Alfr. 2, Antony és Lux ács
mesterek 5, Vitz Mária 1, Stepánek Fér. 2, Gumpo
Lajos 2, Farkas J. 1. K. K. 2, Lokoo 1, Franki
Lipót 2, Muzsik Antal 2, Dvoracsek Ferencz 2,
őr. Hets Mih. 1 K. = 105 K.), Kunszt Károly gyűj
tése (Somorja) 24 K. (Schvikker J. 1, Fiala I. 2,
Hochschorner S. 1, Husinszky Gy. 1, Pleyer F. 1,
Ulachla J. 1, Domsitz L. 2, Svigruha D. 1, Kunszt
K. P4 korona, Frank K. 60, Márton J. 30, László
K. 20, László M. 20, Fiedler K. 20, Kossatzky G.
20, Weisz M. 30, Hutflesz P. 60, Varenics J. 20,

dr. Csárcznó 20, Kovács Gy. 20, Wéber J. 40,
Huszágh J. 60, id. Metzl A. 40, Metzl N. 20, ifj.
Metzl A. 20, Malek A. 30, Plutzer M. 20, Kosnár
I. 20, Kosnár E. 20, Kosnár I. 20, Szloboda P. 40,
Beer A. 10, Tetzl K. 40, Nitschinger K. 60, Halka
L. 60, Plutzner J. 40 fillér = 24 K.). Összesen •
254 K. 90 fik Főösszeg: 4163 K. 87 fii. — Az
Ég áldása kisérje a kegyes adakozókat!

Különféle.
A k i a d ó h i v a t a l arra kéri lapunk t. elő
fizetőit, hogy az előfizetés díját két hét alatt
küldjék be vagy pedig tudósítsák, hogy a lapot
ugyan tovább járatják, de az előfizetés díját
csak később küldik meg. Ellenkező esetben a
lap küldését beszünteti.
A szerkesztő*
s é g pedig arra kéri lapunk t. barátait, hogy
lapunkat ismerőseik körében ajánlani és ter
jeszteni szíveskedjenek.
Lapunk m ai mellékletét, melynek szétküldésére
a m. kir. földmívelésügyi minisztérium szólított fel
minket, szívesen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe.
Darányi Ignácz, földmívelésügyi miniszter úr való
ban szivén viseli a szegény magyar nép javát. Az
ő mindenre kiterjedő gondossága még a földhöz
ragadt szegény ember sorsán is segíteni akar. Heti
néhány fillérnyi áldozattal mindenki biztosíthatja
magát, családját vagy cselédjét, ha az országos
gazdasági munkás-és cselédsegélypénztár tagjai sorába
lép. Aki szereti övéit s jövőjére gondol, ne habozzék,
iratkozzék be. A nt. lelkész és a t. tanító urakat
kérjük, hogy világosítsák fel híveiket a segélypénztár
áldásos működéséről. Szoktassuk a népet józan
takarékosságra!
A Tabitha-nőegyesület a múlt hó 15-én ismét
elkezdte jótékony munkásságát. A tagok minden
szerdán d. u. 2—6 óra között a Deák-téri ág. hitv.
ev. főgymnasium üléstermében találkoznak s szíve
sen látják egyházunk nőtagjait. Az egyesület a
közel múltban két névtelen adományt kapott, Aszód
ról ugyanis N. N. tizennégy darab férfi ruhaneműt
küldött, s egy másik N N. egy csomag fehérneműt
ajándékozott az egyesületnek. Az elnökség lapunk
útján is hálás köszönetét nyilvánítja a nemeslelkű
adakozóknak.
A Protestáns Országos Árvaegyesület vagyona
az elmúlt évben a következő alapítványokkal gyara
podott : özv. Kéler Sándorné 2000, Perczel Pálné
1000, özv. Vetsey Sándorné 600, Karczag István
400, gr. Zay Miklós 240, gróf Tisza Istvánná 200
és Hősei Jánosné 20 korona alapítványt tettek. Az
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árva-atya: Brocskó Lajos, az intézet egykori növen
déke, s az árva-anya: özv. Máchik Gyuláné, ev.
lelkész leánya, önfeláldozó szeretettel gondozzák
árváinkat. Isten áldása legyen árváinkon s a jó
embereken, a kik ügyüket felkarolják.
Gyülekezeti örömünnep. A torontálvármegyei
antalfalvi ág. hitv. ev. gyülekezet a múlt hó 19-én
ünnepelte meg fennállásának százéves fordulóját.
Az emlékünnepélyen nagy és díszes közönség vett
részt. Az egyházi és világi hatóságokon kívül
b. Dániel Ernő, volt miniszter is ott volt fiaival
együtt. A hálaadó isténi tiszteleten Kubinyi Emil,
Kiss Kálmán, Jeszenszky Károly, Bohus Károly,
Doleschall Lajos és Sterba János lelkészek működ
tek közre Az egyházközség elhatározta, hogy a
nagy napot emléktáblával örökíti meg s új orgona
alapot teremt. Jarmaczky Mihály, az egyház buzgó
tagja, rögtön 400 koronát adott a nemes czélra.
Isten éltesse!
A reformáczió emléknapját országszerte kegye
lettel ünnepelte meg a két testvér protestáns egyház.
Iskolákban és templomokban felhangzott a háladal
és hálafohász. így is van rendjén.
A gályarabok felirattal művésziesen kiállított
fali képet kapott a napokban szerkesztőségünk. A
kép ára 2 korona, megrendelhető Hornyánszky
Viktor könyvkereskedésében (Budapest, V. Akadémia-u. 4.) A képre, mely bármely lakás méltó
díszéül szolgálhat, még visszatérünk.
Templomavatás. A múlt hó 26-án Domonkos
falván, e hó 9-én pedig Diósgyőrött avatták fel az
újonnan épült ág. hitv. ev. templomot. A felavatást
az elébbi helyen Gyurátz Ferencz, az utóbbi helyen
pedig Zelenka Pál püspök végezte. Mindkét helyen
szépen nyilvánult a protestáns áldozatkészség és
protestáns öntudat. Különösen ki kell azonban
emelnünk a domonkosfalviak áldozatkészségét. Bár a
nép szegény, földje annyira silány, hogy a minden
napi kenyeret sem termi meg, mégis minden adó
korona után hét koronát adott a templomalapra.
Kalapot emelünk e derék nép hitbuzgósága előtt.
— Temesváron is díszes templomot épitett az ág.
hitv. ev. egyházközség s a múlt hó 26-án avatták
föl az Úr szolgálatára. Az isteni tiszteletet magyar
és német nyelven végezték, mivel az egyháztagok
egy része nem ért magyarul. Zvarinyi Emil lieblingi lelkész, németnyelvű, de magyar szellemű,
hatalmas egyházi beszédet tartott, mely elbűvölte
a hallgatóságot. Kramár Béla esperes magyar felavató-beszéde is mélyen meghatotta a híveket. A
szép ünnepély méltó befejezéseid egy szívvel — egy
lélekkel hangzott minden ajkon:
— Erős várunk az Úr Isten !
Egyházfelügyelői beiktatás. Két héttel ezelőtt
iktatták be hivatalába dr. E. Nagy Olivér pozsonyi
ügyvédet, mint a pozsonymegyei Misérd község ág.

hitv. ev. egyházgyülekezetének újonnan megválasz
tott felügyelőjét. A beiktatást Schleiffer Károly ottani
ev. lelkész végezte, a ki szép beszédet intézett az
új felügyelőhöz, mire dr. E. Nagy Olivér hosszabb
beköszöntőben válaszolt, ígérve, hogy gyülekezete
ügyeit szivén fogja viselni. A beiktatásra a pozsony
megyei esperesség köréből többen jelentek meg,
élükön Lenhard Károly, modori állami tanítóképző
intézeti igazgató, esperességi felügyelővel.
Esperesavatás. A múlt hó 14. és 15-én Brassó
vármegye ág. hitv. ev. magyar egyházmegyéjének
nagy ünnepélye volt; ekkor avatta fel Zelenka Pál
iniskolczi püspök Bohus Pál apáczai lelkészt főes
peressé, Szórády Lajost alesperessé és ekkor tették
le az esperesség többi tisztviselői is a fogadalmat.
Szövetkezet. A balassa-gyarmati ág. hitv. ev.
iparos férfiak és ifjak szövetkezete, mely Vitéz
Lajos missziói lelkész vezetése alatt áll s oly szép
és áldásos munkát végez, a múlt hó 20-án kezdte
meg a téli vallásos estélyek sorozatát. A refor
máczió emléknapján este fél nyolcz órakor saját
helyiségében sikerült emlékünnepet tartott, melyen
az ünnepi beszédet Vitéz Lajos elnök mondotta,
Baltik Pál püspöki titkár pedig Luther életéből
olvasott fel egyes szemelvényeket.
Utazó püspök. Dr. Boltik Frigyes, a dunáninneni kerület tevékeny püspöke, fáradságot nem
kiméivé, folyton utazik ide s tova, hogy saját szemé
vel lásson, saját fülével halljon. Mindenütt tesz,
alkot, buzdít, hogy minden ékesen, rendben tör
ténjék. A múlt hó 27-én Pozsonyba utazott, a hol
másnap papi vizsgálatot tartott és Klimó Kálmánt,
Drobny Jánost s Boblavy Milost pappá avatta.
Értesítés. A Luther-Társaság tagjai tisztelettel
értesíttetnek, hogy az ez idei könyvilletményeket
a társaság főbizományosa Hornyánszky Viktor (Buda
pest, Akadémia 4.) szétküldte. Ha azonban talál
koznék valaki, a ki a tagilletményt meg nem kapta
volna, az forduljon közvetlenül Hornyánszky Viktor
czéghez megküldése végett. Majba Vilmos, titkár.
Kegyes hagyomány. Orosházáról írják, hogy
néhai Tóth György végrendeletét a napokban bon
tották fel, a mikor kitűnt, hogy Tóth György és
neje az ev. egyháznak hagyják haláluk után szarvasiutczai házukat, egy és fél paskumot és két kender
földet. A hagyomány pénzértéke kitesz mintegy
6000 koronát s természetesen csak mindkét hagyo
mányozó halála után száll az egyházközségre.
Gyászrovat. | Izák Lajosné, született Bachát
Emilia, Izák Lajos, fővárosi
ág. hitv. ev. tanító neje, Bachát Dániel, budapesti
ág. hitv. ev. főesperes leánya, a múlt hó 25-én,
37 éves korában Budapesten elhunyt. A korán el
költözött, női erényekben gazdag anyát öt kiskorú
árva siratja, a kik közül a legkisebb nyolcz napos
korában veszítette el szerető édes anyját. A drága
halottat a kerepesi-úti ág. hitv. ev. egyházközség
templomából óriás részvéttel kisérték örök nyugvó
helyére. Ev. egyházunk egyházi és világi vezérférfiain kívül ott láttuk politikai és társadalmi életünk
kitűnőségeit, a kik a mélyen lesújtott apának és
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bánatos férjnek fájdalmában őszintén osztozkodtak.
A templomban Droppa Vilmos tábori lelkész és
Broschkó G. A. ev. lelkész búcsúztatták el mélyen
megható beszédben a halottat. A sírnál dr. Lajcsálc
János lelkész fakasztotta könyekre a közönséget.
Nehéz szívvel, de meg kell nyugodnunk az Úr
akaratában 1 Az oly korán elköltözött nemesszivű
nő álma legyen csendes, emlékezete áldott! —
Linberger István Károly, ág. hitv. ev. lelkész, ki
érdemlik főesperes, a Ferencz József-rend lovagja,
több protest. tudományos társulat tagja, f. hó 4-én
Késmárkon 77 éves korában elhunyt. Az egész
vármegye őszinte részvéte kisérte sírjába. Béke
lengjen porain! — F. hó 6 án hosszas szenvedés
után Kubinyi György, országgyűlési képviselő, az
ág. hitv. ev. egyház oszlopos tagja is kidőlt az
élők sorából. Tevékeny, munkás ember volt; most
már ő is ősei sírboltjában aluszsza örök álmát.
Nyugodjék békében!
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báró Buttler Ervin. 1902—1903-ra: dr. Berzsenyi Jenő.
1900—1902-re: Wagner Károly.
2. Fiókegyleti tagoktól éoi 4 koronával: 1902-re: Mathoóezi
egyház, Scliuszter Albert, Sárközy János, Beczkó Sámuel,
Kaszaniczky Endre, özv. Kardos Jánosnó, Molnár Sándor,
Sobori egyház, Gesehrey Lajos, Gesehrey Elek, Mester
János, Ráoz Mátyásné, Bundschuh Anna, Bokor János.
1903-ra: Bősze János, Polgárdy Sándor.
3. Pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1902-re: Hönsch
Adolf, Izsákfalvai egyház, Szepesszombati egyház, Bohus
Nándor, Marschalko Samu, Altmann Gusztáv, Szedliák And
rás, Letrik György, Justh Géza, Ganovszky Lajos, Zimmermann Gyula, Fiileky Pál, Roth János, Szojka Gyula, Jánosy
József, dr. Hiindel Vilmos, Benyáts Emil, Szlinka István,
Bárdos Géza, Farkas János, Ország Gábor, Jánosdiák László,
Dóka István, Hegedűs Mihály, Kardos József, id Molnár
Pál, özv. Németh Gergelyné, Németh P. Mihály, Németh P.
József, Sobori nöegylet, Szűcs Molnár Mihály, Benke Béla,
Talabér István, Mester János, Major Sándor, Roth János,
Einbeck József. 1903-ra: Polgárdy János. 1902—1906-ra:
Novomesztky László (10 K.).
4- Evang. Családi Lapra: előfizetőktől 285 K. 20 fii.
5. Ev. Egyházirod. Értesítőre: előfizetőktől 6 K.
Összesen befolyt 849 K. 20 fii.
Budapest, 1902. november 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

A szerkesztő üzenetei.
N. J. Karczag. Elvünk, hogy látatlan semmiről sem
írunk. Tessék egy példányt beküldeni s ha véleményünk
szerint a czélnak megfelel, szívesen ajánljuk. — R. F.-né
Győr. Az adományokat beérkezésük sorrendje szerint mu
tatjuk ki. Kegyes adományát csak a karácsonyi számban
nyugtathatjuk. A Mindenható áldja m eg ! — P. J. Nyír
egyháza. Felvilágosító sorait köszönettel vettük. A lap
mindig rendelkezésére áll. — J. J. Budapest. A szeretet
munkáján csak Isten áldása nyugodhatik. Ónök a jobbik
részt választották. Az igaz vallásosság és kegyesség egyik
legszebb ékessége, gyöngye a nőnek. Szent ügyüket öröm
mel támogatjuk. A felajánlott népies iratkákat szívesen
fogadjuk s szegény hitsorsosaink között elosztogatjuk. A jó
szív a jótékonyság gyakorlásában meglepően találékony.

A budapesti gabonapiacz jegyzései

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1902 október 1-töl 31-éig
befolyt összegek kimutatása:
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1902-re : Hofbauer
Pál, Paksi egyház, Barsi egyházmegye, Körmöczbányai egy
ház, Raab Károly, Schnabl Emil, Kapi Gyula, Bukovszky
János, Tomka Gusztáv, Berzsenyi Dezső, Kovács Sándor,
Bachát Dániel, Kecskeméti egyház, Lauko Károlyt Stettner
Gyula, dr. Tirtsoh Gergely, Szügyi egyház, Paulinyi Dániel,
Újhelyi Sándor, Kemény János, Bolla Lajos, Eperjesi I. egy
ház, Kasper József, Király Emma, Alcziebler András, Diós
győri egyház, Welky János, Kalenda János, Molnár Károly,
Molnár János, Molnár István, Varga Imre, Sárvári egyház.
1903-ra: Pozsonyi lyceumi tanári kar, Bősze István, Michaelisz Vilmos. 1896—1901-re: Jausz Vilmos. 1898—1902-re :

november 14-én.
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