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Advent.
(B.) Isten kegyelméből ismét megértük az
egyházi esztendő hajnalhasadását. Legyen
hála és dicséret érte a Mindenhatónak, a ki
ennyire szeret minket.
Milyen megkapó, milyen tündéri látvány a
hajnal hasadása! Előre sejtjük, érezzük, hogy
a bizonytalan, a derengő homályt felváltja a
fényt és meleget árasztó világosság, mely új
életet önt belénk.
A fény, a meleg, a világosság az élet s
az egyházi esztendő első napján ez árad
felénk. Égi szózat hallatszik:
Ez az én szerelmes fiam, kiben meg
nyugodtam, őt hallgassátok ! (Máté ev. 17. 5.)
Krisztus véghetetlen szeretete és isteni tu
dománya fénylik, melegít és világít; ő az
élet, a ki benne hisz, ha meghal is, él.
Jöjjön el hát az ő országa: a világosság
nak, az igazságnak, ártatlanságnak és bol
dogságnak országa. Várjuk örömmel, a kiben
a mennyei Atya is megnyugodott s hallgas
suk meg az intő szó értelmében. 0 maga
mondja:

Kéziratokat nem adunk vissza. S«*-

26. szám.

— A ki gonoszul cselekszik, gyűlöli a
világosságot és nem megy a világosságra,
hogy az ő cselekedetei meg ne fedettessenek.
A ki pedig igazán cselekszik, a világosságra
megyen, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalók
legyenek, hogy azok Isten szerint valók. (Ján.
ev. 8, 20—21.)
Immár pirkad: a fénylő világosság, a Meg
váltó, a megtestesült szeretet s az isteni tudo
mány feltűnik a látóhatáron.
Készülődjünk a világosság, az igazság foga
dására. Szemünket meg ne vakítsa a fény,
lelkünket meg ne bántsa az igazság szava.
Vessük le a bűn utálatos ruháját, lelkűnkből
száműzzük a gonosz indulatokat s a rút gon
dolatokat, nehogy irtózzunk a világosságtól
s meneküljünk az igazságtól.
Isten gyermekeihez nem a sötétség, a tudat
lanság, az erkölcstelenség és tévelygés való.
Fordítsunk tehát hátat a gonosznak s arczczal a világosság, az igazság felé forduljunk.
Ez illik hozzánk, ez talál emberi méltósá
gunkkal.
Mint a sötét verembe zárt virág világosság
után vágyódik: úgy szomjúhozik a bűnbe
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Egy-egy könycsepp pergett le arczomon, mikor
merült, gyarló ember az égi fény és igaz
történetüket újra átlapoztam. Szenvedésük mindenik
ság után.
jajszava az elfogult katholiczizmust terheli, kor
A fény, az igazság kibontakozik; ne haboz bácsütés nyomán kiserkent vér a jezsuiták elfásult
zunk, álljunk elé s álljuk körül. Többet el lelkén szárad, nekünk pedig, „megnehezülvén az
se ereszszük körünkből.
idők viharos járása felettünk", intő példa, mely a
Égi fény, világosság és igazság jöjj el, gyengék elé tárul, az apostoli szót juttatja eszünkbe:
jöjj közénk s maradj velünk a világ végeztéig. „ Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, úgy cseleked
jetek mint férfiak, legyetek erösek“ (1. Kor. XYI. 13.)
Te világíts nekünk, Te, ki vagy az út, az
Vegyetek róluk példát, erkölcsi nagyságukat sze
igazság, az élet ! (Ján. ev. 14. 6.)
münk, eszünk alig éri fel, leírhatatlan a szenvedés,

A d ven ti ének.
I r ta : S za b o lc s b a M ih á ly .

Szállj, szállj magasra, sziveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe.
Ragyogj előttünk. fénynek oszlopával:
Szent biztatással.
Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?
Oh, jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk,
Az Ígéretnek földjéhez érkezünk, —
Jézus az nekünk.
0 lesz a váltság, élet-birodalma;
Változz’ örömre szivünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!
S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes.
A szeretetnek fényes napja jő fel,
Idvezítönkkel.
Szállj hát magasra, sziveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe.
Elsírni könyünk' édes örömünkben,
Szeretetünkben!

Magyar gályarabok Nápolyban.
Ha az Ür nem volt volna mi mellettünk,
mikor az emberek ellenünk tám adnának:
akkor "minket elevenen elnyeltek volna,
mikor az ő busulások ellenünk felgerje
dett volna. (Zsolt. 124, 2—3. v.)

Van-e' egyetlen protestáns szív, egyetlen cseléde
hitünknek, a ki e kép láttára meg ne döbbenne ?
Előttünk Nápoly, a protestáns Golgotha, martyrjai
prot. papok, prot. tanítók.

a mi osztályrészük hitükért, meggyőződésükért.
Csak keveset tántoríthat meg közülök a jezsuita
ármány, jezsuita cselvetés.
A pozsonyi igazságtalan kath. birák 1674 má
jus 29-ikén közel háromszáz prot. lelkészt, taní
tót ítéltek „fej-, jószág-, és becsületvesztésre"
azért, mert protestánsok voltak. Majdnem egy évig
kínozták őket a szívtelen jezsuiták az ország kü
lönböző börtöneiben, de az „Úr vala paizsuk, az
Úr erős váruk" szennyes nyereségért nem adták
hitüket cserébe. Evvel még nem telt meg a pohár.
Ördögi lelkűk azt sugallta, hogy a gályarabság,
mely czégéres latrok, gonosztevők jutalma, őket
megtöri egészen.
A tervet tett követte. Az egykorú író szerint
„oly kegyetlenséggel hajtották őket Bécstől gyalog
Triesztig, melyhez hasonlót ember nem, hogy lá
tott volna, de még nem is olvasott". A 41-ből
Nápolyba már csak harmincz érkezett. Kettő meg
halt, hat betegen maradt Teatében, hárman meg
szöktek.
Képünk azt a megható jelenetet ábrázolja, mely
ben az evangélium hű szolgáinak a szenvedések
legkeserűbb poharát kell megkóstolniok, t. i. a
gályarabságot. Éppen megérkeznek. Hátuk mögött
a haragos Vezúv füstoszlopaival sejteti méhében a
forrongást, előttük az átvevő jezsuita arczárói lerí
a bosszú, az engesztelhetetlen gyűlölet; e kettő
között a megtört, agyoncsigázott rabsereg rongyos
ruhában, mezítláb, békóban Jézusi alázatossággal,
Jézusi türelemmel, de lelkűket nem békózza bilincs.
A jezsuita kar hatalma ezen megtörik, szabadon
szárnyal fel erős Istenéhez.
A gályán már várja őket a pribék, a főárbocz
mellett tüzesiti a bélyegzőt, hogy reájuk süsse a
legelvetemültebb bűnösök, honárulók, gyilkosok jel
vényét, bár ez dicsőségükre szolgál.
A másik pribék egy rabot korbácsol, korbácsa
nyomán vér fakad. Hol itt a szív, mely könyörülő,
hol a felebaráti szeretet, mely az erőtlenen segít?
A gonoszság fagyasztá meg, az ember, a teremtés
koronája, itt a porba sülyedt. A rab-papok is elér
keztek a nyomorúság legszélső határáig. Hőség,
meleg egyaránt kínozza őket, ruhájuk sincs, ételt
nem adnak nekik s e mellett az evezőpadokhoz
lánczolva húzzák a nap terhét. De az Úr igazsá
gos biró, ki a sírást, jajgatást örömre fordítja.
Veltz György s testvére Filep, Nápoly vagyonos,
nemes polgárai, a világ megvetette, söpredéknek
nézett gályarabokat felkeresik, lelki, testi táplálék
kal enyhitnek bajukon. Szabadságukat azonban
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nem tudják visszaadni. Véreinken Buyter Adorján
Mihály, hollandiai tengernagy, könyörült, ki a nyo
morultak ügyét magáévá tette, a nápolyi alkirálylyal újból megvizsgáltatta ügyüket. Eredménye: a
rab-papok szabadsága.
1676 január 22-ikén hirdették ki ugyan a fel
mentő ítéletet, de csak február 11-ikón bocsátot
ták őket szabadon. A harminczból már csak huszonhatan maradtak életben.
A megszabadulás magasztos pillanata örömkönyet
csalt a szabadítok s a már szabad lelkészek sze-

Haragos tengernek véghetetlen árja,
Haragos tengeren úszó nehéz gálya :
Szenvedéseink és megaláztatásunk
Nehéz G olgothája!
Ártatlan fejünkön fekete búbánat,
Fehérre festé már inindenik hajszálat,
Éri ősz fejünket a tisztesség helyett
Keserű gyalázat!
Omlik szemeinkből a köny, mint sebes ár,
Mely felszárasztaná nem jöhet napsugár :
Izrael Istene ! Múljék el már tőlünk
E keserű pohár !

Magyar gályarabok Nápolyban.

mébe. Az előbbiek ölelték, csókolták „Istennek
ezen összeroncsolt, rongy fedte szolgáit".
„A Jehova felemeli a szegényt a porból és a
szűkölködőt előveszi a piszokból, hogy ültesse a
fejedelmek közé, az ő népének fejedelmei közé".
Ruyter öröme határtalan vala.
„Sok győzelmet vívtam — úgy mond — életem
nek minden rendiben ellenségeim felett, de ez az
én legfényesebb diadalom, melylyel Krisztus ár
tatlan szolgáit az elviselhetlen terhek alól kisza
badítottam."
A megszabadult lelkészek azonban hazájukba
nem térhettek vissza, csak az 1681-iki országgyű
lés ad erre engedélyt.
Szenvedésüket a megszólalásig híven tolmácsolja
Soós Miklós megható kis költeménye:

Óh, haragos tenger, inkább tem etnéfelj
Te úszó koporsó inkább sülyednél el,
Jobb lenne odalen mélyen, igen mélyen
Aludni békével!

Legyetek hívek ti is, jutalmatok az élet hervadhatlan koronája leszen.
Horváth Lajos.
& & & & & & & & & & & & & & & & & '*

Karácson-est.
Elbeszélés.
írta:

Geduly

Lajos.

„íme, hirdetek nektek nagy örömöt, mely az egész
népnek öröme lészen, mert született nektek ma a
Megtartó (ki az Úr Krisztus) a Dávid városában."
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Ez volt a szózat, mely csaknem 2000 évvel ez
előtt mennyei angyalok ajakán zengett, tudtára
adván a lelki üdve felett kétségbeesett emberiség
nek, hogy megszületett a világ megváltója, az
Ur Jézus Krisztus. Kicsiny Betlehemből boldogító
fény világ árasztja el az egész földet; az emberi
szív ismét hisz, bízik és remél.
Azért a Karácson, mint a Megváltó születése
napja, régtől fogva a legkedveltebb ünnepe a
keresztyén családoknak. Megráz a Nagypéntek meg
döbbentő gyászával, boldogít a Húsvét feltámadá
sával, üdvözít az Áldozócsütörtök langy fuvallatá
val az örök élet honából, épít a Pünkösd a kettős
tüzes nyelvek zúgásával: de legbájosabb, legéde
sebb, legkedvesebb a Karácson az ő örömlángjai
val, hosszú, téli éjszakán, zúzmara, hó és fagy
közepette.
Öröm honol ekkor a gazdagnak palotájában
éppen'úgy, mint a szegénység kunyhójában; a szív
örömrepesve dobog, köny csillog a szemekben, az
ajk boldogságról zeng; a lélek hálatelten fohász
kodik: Áldott legyen szent Karácson, mely annyi
lelket bízni, hinni, remélni megtanít! ., .
I.
Boldogan köszöntött be szép Karácson az ecsegi
evangélikus lelkész házánál is az 1897-ik eszten
dőben. Bágyoni Lajos tisztelendő úr már tíz éve,
hogy gondozza itt lelki nyáját. Szép papi alak;
középnagyságú termet, barna haj és szakái; kék
szemeiből jóság, apostoli lelkesedés tükröződik, sze
líd arczán nyájasság, alázat és szolgálatkészség
honol. Hívei a rajongásig szeretik; minden ügyük
ben teljes bizalommal hozzáfordulnak s ő tanácsol,
segít, buzdít; jót tesz mindenkivel. A betegeket
látogatja, a szomorkodókat vigasztalja, a csüggedezőket bátorítja, a kétkedőt felvilágosítja, az el
esettet felemeli. Valóságos lelki atyja kisded gyü
lekezetének. Ha híveit otthonukban felkeresi, úton
és útfélen gyermekek minden félelem nélkül köréje
gyűlnek, csókolják kezét, ruháját; nagyok és öregek
tisztelettudóan köszöntik s neki mindenkihez van
egy édes szava, biztató tekintete, nyájas mosolya.
Hát még mikor a templomban Isten igéjét hirdeti.
Szava elbájol mindenkit, beszéde magával ragadja
hallgatóit, a lelket táplálja, a szivet nemesíti, építi.
Igen boldog családi életet él. Neje, Járki Emma,
a szelídség, jóság, rendszeretet, háziasság minta
képe; boldog és boldogító hitves, ki férjén rajon
gással, igaz szeretettel csüng; osztozik vele öröm
ben és bánatban, küzdelemben és szenvedésben;
férjének magasztos és sokoldalú munkálkodását
könnyíti gyöngédséggel, türelemmel, angyali békes
séggel. Elmegy ő is a hívekhez, felkeresi a csalá
dokat s a hol baj, betegség van, ott mutatja csak
ki igaz felebaráti szeretetét; édes, lágy szavára a
beteg gyermek örömmel veszi be a keserű orvos
ságot; nincs az a fájó seb, melyet az ő gyöngéd
keze be ne kötözne. De szeretik is ám nagyon a
tisztelendő asszonyt. Hálásak iránta; éléskamrája
sohasem üres; a jó asszonyok teli hordják gyümölcs
csel, zöldséggel, tojással, vajjal és effélékkel.

S e boldog papi családi kör szemefénye három
kedves kis baba: a 8 éves Elemér, a 6 éves Emmike és a 4 éves Lajoska. Szőke mind a három,
mint az édes anyjuk; szófogadó, engedelmes, ille
delmes gyermekek; édes apát és édes anyát nagyon
szeretik; jó testvérek, nem czivakodnak, nem per
lekednek; csak azt teszik, am it apuka és anyuka
mond. Reggel a felkelésnél, evés előtt és evés
után, este a lefekvésnél összeteszik mindhárman
kis kacsóikat s oly szépen, oly meghatóan imád
koznak.
Elemér és Emmike már iskolába járnak az öreg
tanító bácsihoz, kinek ott van kis háza az iskola
mellett; virágos kerttel körülölelt kis házikó ez,
ablakai alig látszanak ki a tarka bokrok és rózsa
fák között. Ez a tanító bácsi csendes otthona, ki
már 40 éve oktatja a csemetéket minden szépben,
jóban és hasznosban. Az egész környék ismeri őt,
mindenki tiszteli, becsüli, mint derék, munkás,
becsületes tanítót. A tisztelendő úrral példás egyet
értésben é l; mindketten kölcsönösen tisztelik, be
csülik egymásban a lelki tanítót; a tisztelendő úr
a nagyokat tanítja a templomban, a tanító bácsi
a kicsinyeket az iskolában; így lett az ő falujokban a templom a nagyok iskolájává és az iskola
a kicsinyek templomává. Elemér és Emmike igen
szorgalmas kis tanulók, a tanító bácsi kedveltjei.
Lajoska óvodába jár, hol az óvó nénitől sok szép
verset tanul, a legszebbet Karácsonra mondja el,
mikor a Jézuska neki mindenféle jót hoz.
Ily boldog családi körben élt Bágyoni tisztelendő
úr, megáldva Istentől sok szép lelki tehetséggel,
magasztos hivatásához apostoli buzgalommal és
szeretettel.
A Karácson szép ünnepét megülték ők is min
den esztendőben; különös szeretettel készültek ez
ünnepre az 1897-ik esztendőben, mely nap házas
ságkötésük tíz éves fordulója volt. A nagyobbik
szobában ott áll a szép karácsonfa, felnyúlik egész,
a mennyezetig, tele aggatva aranyozott dióval,
almával, czukorkákkal, mézeskalácscsal; száz viasz
gyertya tündéri fényben ragyog rajta; a fa alatt
a betlehemi kép: jászolban a kis Jézuska, körü
lötte a boldog szülők; lábaiknál a pásztorok, kik
leborulva imádják a világ üdvözítőjét; felettök
angyalok serege hirdeti a mennyei nagy örömöt.
E tiindéri fényben megszólal egyszerre a kis csengetyű, mely szeretettel hívja be a kis babákat.
Jönnek örömrepesve, dobogó szívvel; meglátják a
szép karácsonfát, szemük-szájuk eláll; csak ámulnak, bámulnak, de szólni egyik sem bír; majd
letérdelnek édes szüleikkel, csengő hangon eléne
kelik a szép karácsom éneket:
Boldog örömnap derült ránk,
Vigadjon szivünk, zengjen szán k ;
Az egész világ vigadjon
S Istenünknek hálát ad jon!

Aztán szép csendesen imádkoznak, mindenik a
magáét mondja el; a kis Lajoska is utána mondja:
Áldott legyen Isten neve,
Ki nekünk Őt leküldötte !

Majd oda mennek a karácsonfához, megtalálja
mindegyik azt, a mit a Jézuska neki hozott: Ele
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mérnek szép mesekönyvet, Emiinkének képesköny
vet, Lajoskának fakardot, puskát és csákót, aztán
sok diót, almát és kalácsot. Édes apának és anyu
kának is hozott a Jézuska valamit: a házassági
egybekelés tíz éves fordulójára egy remekmívű
szép bibliát ezzel a felirattal: Legyen ez örökélet
beszédének könyve végtelen szeretetünknek záloga!
Kigyúlnak szemeikben az örömkönyek csillagai,
ajkaik forró csókban egybeolvadnak.
S e boldog órában egyszerre csak szokatlan zaj,
csilingelés hallatszik kívülről.
— Micsoda csilingelés ez odakünn ? — kérdi
Bágyoni nejétől.
— Majd megnézem. Bizonyosan valami eltévedt
utas kívánkozik be hozzánk, kinek nincs karácsony
estéjét hol töltenie.
Kimennek az udvarra. Egy kis szán állott meg
ott e pillanatban; a kocsis lerázván magáról az
odatapadt havat, tisztelettudóan köszönt:
■
— Szerencsés jó estét kívánok Tisztelendő uram
nak és egész kedves családjának!
— Adjon Isten kendnek is, kedves kurátor uram!
Hát miféle dologban jár erre Karácson szent esté
jén ? — kérdi tőle a lelkész.
— Megkövetem alásan, Tisztelendő uram! Nagy
a baj oda haza mi nálunk, Kis-Bágyonban. A mi
áldott lelkű jó földesurunk, kis filiánknak jótevő
felügyelője, Sarkadi Márton nagyságos úr nehéz
betegen fekszik. Erősen meghűlt a vadászaton, láz
gyötri egész testét s a mai szent estén az úrvacso
ráját óhajtja felvenni, talán megkönnyebbül tőle
lelke, teste. A nagyságos asszony engem küldött
Tisztelendő uramért, hogy ne terheltessék velem
jönni s a beteget lelki vigaszszal ellátni!
így szólt Táska András, a kis-bágyoni fiókegy
ház kurátora. Alázatos szavaira összeborzad a gyön
géd hitvesi szív. Hogy ereszsze ő most útnak sze
retett férjét; hisz ebben a csikorgó hidegben, sötét
éjszakában, erős hófúvásban halálra hűtheti magát.
Két kezével átkarolja, keblére borul és sírva kérleli:
— Oh, ne menj most, édes jó uram. Oly nagy
a hideg; sötét éjszakában eltévesztitek az utat; a
közeli nádasban farkasok ólálkodnak. Ne menj
most, várd meg a reggelt: a jó Isten meghallgatja
imánkat s a mi beteg felügyelőnk majd meg
gyógyul.
Szigorú arczot ölt a lelkész; rövid ideig tétová
zik: menjen-e, várjon-e reggelig? De győz benne
a kötelességérzet; kibontakozik neje ölelő karjaiból
s útra készül.
— Az Isten szolgájának — úgymond — min
denkor készen kell lennie, ha lelki vigaszt nyújthat
a betegnek; akár verőfényes a nap, akár zimankós az; éj!
— Úgy hát menj, Isten vezéreljen! — szól könyek között neje Remegő kézzel előhozza a jó
meleg bundát, lábzsákot, prémes sapkát; aztán
búcsút vesznek egymástól, a lelkész sorra megcsó
kolja gyermekeit. Csilingelnek a lovak csengetyűi
s tova siklik a szán a havas úton, három óra
járásnyira, Kis-Bágyon felé.
(Folytatjuk.)

A szép Forgách Zsuzsanna.
Történeti elbeszélés,
í r t a : H orváth Lajos.
(Folytatás.)

Az o k i r a t .
Az 1604-ik év végén megváltozott politikai viszo
nyok arra késztették a Révai-családot, hogy ősi
fészküket, Szklabinyát odahagyják. Bocskay ekkor
már csaknem elfoglalta a felső vidéket. Révai
Péter feleségével s gyermekeivel Holics várába
ment, Ferencz meg Zsuzsánna a pozsonymegyei
Szent-Jánosra húzódott.
Holics vára három nagy, egymástól külön válasz
tott részből állott. Egyik Révai Péter, — másik
Ferencz része, a harmadik Bakics szere volt. Bakics
rendesen itt tartózkodott, míg a Révaink ritkábban
látogatták meg várukat.
Mikor Zsuzsánnáék Szent-Jánosra költöztek, már
mindenki tudta az udvarházban, hogy asszonyuk
Bakicsot kedveli. Többször megnyilatkozott meg
hittjei előtt: „Bár Isten ne adta volna, hogy Bakicsőt megismerjem, lám, nem élhetek nála nélkiil“.
Ha meg a férjét említék előtte, kétségbeesetten
kiáltott fel: „Elmegyek, itt hagyom, világul me
gyek, a meddig a szememmel látok".
Az emberek száját bekötni akkor sem lehetett,
suttogni kezdtek. Itt is, ott is fújt, a szele, hogy
Révainé Bakicsba szerelmes, ezért Révai nap, nap
után leiszsza magát a sárgaföldig, stb. stb. Csak
Ferencz úr nem vett észre semmit és nem hallott
semmit. Persze cselédjei között egy áruló se akadt,
sőt a mennyire tőlük kitelhetett, mindenben kezére
jártak kedves, szelíd úrnőjüknek, Ferenczet meg
durva bánás módja miatt mindenki megvetette.
Neki az intése is parancs volt, uruknak meg a
parancsát is immel-ámmal tették meg. Sőt, mivel
egy ízben a kocsisára egy csekély kis hiba miatt
kezet emelt, ez a gazdáját alaposan helyben hagyta,
aztán ill’ a berek, nádak, erek, megszökött. Üthette
aztán a nyomát a vár ura, volt annyi esze, hogy
hurokra ne kerüljön.
A gyakori nagy ivásnak meg is adta az árát
Révai, egyre durvább és butább lett. A feleségét
se tette, se vette; úgy bánt vele, mint akármelyik
cselédjével, ütötte, verte, tépte, rugdalta, úgy hogy
a szegény asszony akárhányszor az öngyilkossággondolatával foglalkozott. Bizony meg is tette volna,
ha Istenben vetett hite nem erősebb, meg ha Bakicsért
nem tűrt, nem szenvedett volna. Annyi igaz, hogy
ilyen sorsra semmikép sem szolgált reá, még ha
a vele való ismeretséget igen nagy bűnnek veszszük is.
Egyszer éppen ilyen alkalommal toppant be
Bakics Révaihoz, a cselédség rémülve szaladgál
ide-oda, a termekből zaj, szitkozódás, lárma, sikol
tozás hallatszik — Bakics berohan, majd kővé
mered, midőn féltett kincsét a részeg férj üti, veri,
rugdossa, meg akarja fojtani. Selymes haját kezére
csavarva, rángatta jobbra, balra. Kezét megragadja,
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a durva részeg férjet ellöki a tehetetlen zokogó
asszonytól s bizonyára nagyobb tettlegességre is
vetemedik, ha a szegény nö meg nem kérleli. így
is megmondta neki, hogy rút viselkedésével már
torkig lakott, Zsuzsánnát zárdába viszi s megkez
deti vele a válópert. Ország-világ lenézi, megveti
az olyan férjet, ki nejére kezet emel, még a robotos
paraszt is, ki örökké csak barmok közt él, több
tiszteletet tanúsít azzal szemben, kinek oda adta
a nevét. Az ilyen embert' megveri az Isten, veret
len sem hagyja.
Meghökkent a jó ú r ; Bakics korholó szavaira
egyszerre józan lett, eget, földet Ígért, csakhogy
ezt a szégyent meg ne tegyék rajta. Rimánkodásra
fogta a dolgot, eskü alatt Ígérte, hogy feleségét
kis ujjúval sem fogja érinteni többé. Ismerték már,
esküjének sem hittek, ekkor egy mentő gondolata
támadt Bakicsnak. Azt kívánta, hogy Révai írja le
durva bánásmódját, igazságtalanságát, ezt az írást
aztán bizonyítékul az ő kezébe adja, hogy Zsu
zsámra azonnal megkezdhesse a válópert, ha még
egyetlen egyszer is hozzányúl. A férj, ki már ekkor
főhöz-fához kapkodott segítségért, még erre is ráállott, csakhogy „szeretett Zsuzsánnáját, ki nélkül
még élni sem tud", maga mellett tarthassa.
„Leírta, a mit ígért, aláírásával, pecsétjével meg
is erősítette, aztán átadta Bakicsnak".
Mikor ezt az írást Bakics átvette, átvette vele
együtt a hatalmat is. Révai elvetette a koczkát
mindhármuk jövője felett. Bár észrevette, hogy
bűneinek leírásával nagy hibát követett el, még
sem változtatta meg előbbi életmódját, sőt most
már gyanakodóvá, sőt féltékenynyé vállott, hozzá
annál szenvedélyesebb lett. Csakhogy Zsuzsánna
béketürésének is megvolt a határa. Most már
szembe szállt férjével, sőt a korbácsot is kiragadta
a kezéből, ha meg akarta vele ütni. Sőt egy ízben
a durva férj, mivel akaratát nem teljesítő, a keze
ügyébe akadt könyvet sújtotta fejéhez, mely arczát
meg is sebesíté. Erre Zsuzsánna kést ragad s mint
a szemtanú vallja: „Magába kezdi verni. Hamar
futamodám az úrhoz, mondván az úrnak, hamar,
mert megöli magát. Az úr ugyan elhala. Oda jőve
ölelte őtet, mondván: mit mívelsz édes Zsuzskám?
Nagy nehezen megcsendesítők az asszonyt és ez
után nem járt enni az úrhoz; sokáig betegeskedett
titánná".
Révainak ilyen viselkedése az utolsó csepp tisz
teletet is kiirtotta asszonya szivéből, míg a csaló
dott asszony az igaz szerelem széttörhetlen lánczával vonzódott Bakicshoz, kiben nemcsak szerelmét,
de akárhányszor megmentőjét látta. Úgy, hogy
mikor a férj 1605 végén Szklabinyáról visszatért,
hol ezüst szerszámait hozta biztonságba, Zsuzsánna
semmikép sem akarta férjét látni.
Révai kutatni kezdé neje dolgait, megtudta, hogy
Bakics távozása alatt meglátogatta. Majd hogy meg
nem pukkadt tehetetlen dühében.
Bakics ellen bosszút esküdött.
(Folytatjuk.)

Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papi lak-alap ja 
vára adakoztak: Kiss János ev. leik. 1 K., Szigeti
Lajos és neje 2 K., Handtel Vilmos (Debreczen)
4 K., Fejér Gyula (Arad) gyűjt. 10 K., (Fejér Gy.
2, Weisz E. 1, Kneffel L. 2, Réthy V. 1, Nadler
L. 1, Walder Gy. 2, Marinkovits P. 1 = 10 K.).
Walther Ágost 10 K., Weszter István (Debreczen)
10 K., dr. Schneller Istv. (Kolozsvár) 4 K., dr. Kiss
Áron 2 K., Kunhardt Józsefné 4 K., N N. 1 K.
20 fii, Liszka Nándor (Debreczen) 3 K., Vitális
Gyula ev. leik. 1 K., zólyom-lipcsei ev. egyh. 2 K ,
Ábrahám A. 2 K., Harsányi János 1 K., Harsányi
Jánosné 50 fii, Sánta Jakab 50 fii, Bánya és
érd. tisztviselő egyl. 2 K., kiegészítés 40 fik, Radisits György 1 K., Madaras József 1 K., gróf
Beleznay Pál 1 K., Foltin Antal gyűjt. (Orient szálló)
9 K. 20 fii, (Foltin A. 2., Gábriel Istv. 1, Vogler
J- 1, Mirt Andr. 1, Bikicz Józs. 1, Weiss J. 1,
Koós 1 K., Heintz Lajos 20, N. N. 40, Belényi
György 60 fillér = 9 K. 20 fii), tószegi gőzmalom
2 K., Jeszenszky Nándor ev. leik. (Nagy-Becskerek)
2 K., salgótarjáni aczélgyár 4 K., xy-októl M. S.
révén 5 K., Kiss János ev. leik. (újabb küld.) 1 K.,
gróf Széchenyi Ernő 5 K., özv. Kovács Pálnó 10 K.,
dr. Kovács Áladár 2 K., Gebauer J. 2 K., Csornay
Lajos 2 K., Gaál Lajos, alsószakonyi ev. gondnok
gyűjt. 7 K. 10 fii. (Gaál L. és neje 1 K., Gyurátz
Róza 1 K., Boross L. és neje 1 K., Horváth J.
50, Horvát Hermin 50 fii, Gaál Istv 20 fii, Gaál
János 20, Kolonics Józs. 40, Büki S. 20, Kolonics
S. 10, Baráth L. 20, Baráth J. 10, Hideg S. 20,
Varga J. 20, Büki L. 20, Mészáros J. 10, Varga
S. 20. Baráth J. 10, Büki J.-né.lO, Tóth S. 20,
Simon S. 40 fii. — 7 K. 10 fii). Összesen 114 K.
90 fillér. Főösszeg: 4278 K. 77 fii. Isten áldása
szálljon a kegyes adakozókra!

Közlemények
a kertmívelés és mezőgazdaság köréből.
M ühle Vilmostól Temesvárott.

IX. Tavaszi virágzás. (Virágok kora tavaszszal).
A természet ébredésével az ember is virágokat
kivan magának és ha már a szerény hóvirágban
talál is megnyugvást, mely után még más virágok
is kezdenek mutatkozni a természetben, kertjében,
hol első sorban óhajtatnak virágok, még nem mu
tatkoznak a tavasz szép hírnökei. De a mai virág
tenyésztők, melyek közé nem egy szorgalmas házi
asszony is tartozik, már őszszel gondoskodtak
tavaszi magvak vetéséről, vagy e czélra már késő
őszszel ültetett virágnövényekről. Hogy a kerttu
lajdonosoknak kissé segítségükre legyek, felsorolom
a legkönnyebben tenyészthető virágfajokat. Ha be
áll a szürke ősz éjjeli fagyjaival, melyek még az
utolsó nyári és őszi virágokat elfagyasztják, a
virágkertek valóban szomorú képet nyújtanak; de
ha szorgosak vagyunk, úgy már augusztus—szép-
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tember hónapokban elvetjük a következő magva
kat, hogy azok októberig már kis növényekké fej
lődvén, új virágágyakat készíthetünk és azokat
fiatal növényekkel beültethetjük, a mi a kertet
megint csinossá teszi, akár csak új élet kezdődne
a természetben. Augusztus—szeptember hónapok
ban a következő magvakat vethetjük el:
1. Árvácska, Viola tricolor, a legszebb és leg
korábban virágzik, sokféle színben.
2. Nefelejts (Myosotis alpestris).
3. Szakállas szegfű (Dianthus barbatus).
4. Harangvirág (Campanulla médium).
5. Otthonocska virág (Nemophylla insignis).
6. Sziléna (Silenla pendula) stb.
Ezen 6 faj pompás tavaszi virágzás elérésére
már elegendő. De a ki még kevesebbet akar fá
radni, a ki nem akar magának először növényeket
nevelni és azokat átültetni, az a következő egy
szerű módon jár e l: a virágágyak eltakarítás után
október közepe táján újonnan felásandók s minden
út stb. tisztítandó. Az újonnan felásott s elkészí
tett virágágyakba vessünk virágmagvakból 2 cm.
mélységű sorokban igen ritkán és azután a mag
vakat takarjuk be körülbelül 2 cm.-nyire földdel;
a sorok az alanti virágok növése szerint 15—25
cm.-nyi távolságban legyenek egymástól és pedig:
1. Kerti erdőmester (Asperula azurea), kék.
2. Búzavirág (Centaurea), különböző színekben.
3. Szarkaláb (Delphinium), különösen ajánlható
tavaszi virág.
4. Szalagvirág (Iberis), fehér és vörös.
5. Kerti bükköny (Lathyrus), minden színben.
6. Kerti mák (Papaver), egész pompás, bájos
tavaszi virág.
A legszebbek azonban az árvácskák, nefelejtsek,
kerti mák és szarkaláb sok színárnyalatukban.
Van még sok más tavaszi virág, de a felsorol
tak mégis a legszebbek és legajánlhatóbbak, me
lyek minden embert elvarázsolnak. Teljesen meg
vagyok győződve, hogy minden kerttulajdonos, a
kinek oly kevés fáradsággal és kevés költséggel
járó kertje van, nem engedi azt tönkre menni.
Ennek még az az előnye is van, hogy nemcsak
tiszta és virágzó kerttel rendelkezünk, hanem ele
gendő alkalmunk és időnk is van tavaszszal nyári
virágok vetésére, melyeket csak június közepe tá
ján kell eltennünk, mivel a tavaszi virágok még
június közepéig, sokszor június végéig a legpom
pásabb virágzásban vannak.

Különféle.
A gályarabok ez. képünkre e helyen is felhívjuk
t. olvasóink szives figyelmét. Az előnyösen ismert
Hornyánszky-ezég kiadásában megjelent nagy fali
képnek sikerült kisebbített alakját mutatjuk be
lapunk mai számában Nem dicsérjük művészies
kivitelét, nem szólunk a hálás tárgyról sem, eleget
szól maga a kép. Csak rá kell pillantanunk s lehe
tetlen meghatottság nélkül búcsúznunk tőle. A
kép ára bérmentes küldéssel — erős tokban, hogy

a postán meg ne rongálódjék — 2 korona. A
kiben van protestáns önérzet: büszkén díszítheti
vele szobafalát.
A győri ág. hitv. ev. gyülekezet f. hó 16-án
vasárnap tartotta lelkészválasztó közgyűlését Hor
váth Sámuel téthi lelkész, győrmegyei esperes
elnöklésével. A betöltendő lelkészi állás Karsay
Sándor püspök halálával üresedett meg ez év tava
szán. A gyülekezet egyhangú bizalommal Gyurátz
Ferencz püspöknek szánta Karsay székét, s a
választásra csak akkor került a sor, a mikor Gyu
rátz a neki felajánlott tisztséget, Pápa városához
ragaszkodva, el nem fogadta. Négy jelölt közül
választott a közgyűlés. A gyülekezet jelöltjei Pálmay Lajos és Karsay Imre voltak, a püspöki
hivatal ezek mellé a maga részéről Bognár Endre
lovászpatonai és Madár Rezső somori lelkészeket
jelölte. A közgyűlésen a szavazatok túlnyomó része
Pálmay Lajosra esett s így ő lett a győri ág. ev.
gyülekezet lelkésze. Az új lelkész unokája a volt
lelkésznek, Karsay püspöknek.
A magyar lant czímen értékes dalgyűjtemény
jelent meg a napokban. A bevezető Rákóczy-nóták
után sorra következnek a legrégibb regős énekek,
Farkas András, Tinódy Sebestyén dalai, a kuruez
nóták, népdalok, régi tánezok zenéje, majd néhány
ritkaszép, e századbeli népdal. A gyűjtemény Kö
rösi Henrik és Sztojanovits Jenő szerkesztésében
s a Lampel-Wodianer budapesti ezég kiadásában
jelent meg. A teljes mű ára 5 K., a kivonatosé
csak 75 fillér. Mind a két füzetet Molnár Viktor
miniszteri tanácsosnak, mint az „Uránia" tudomá
nyos színház nagyérdemű elnökének és lelkes
megalapítójának ajánlották.
A számok beszélnek. A „Magyar Szó“ f. hó
5-iki számában érdekes kimutatást közölt hazánk
katholikus irányú sajtójáról. E szerint 75 katholikus
lap jelenik meg Magyarországon és pedig 23 po
litikai és társadalmi jellegű napi- és hetilap, 3 tár
sadalmi és szépirodalmi, 8 egyházi, 19 szakköz
löny, 19 népies és 1 élczlap. A két protestáns
egyház érdekét csak 18 lap képviseli, ezek közül
8 egyházi lap, 2 szakközlöny, 7 népies és 1 egye
sületi. A katholikusok lapjai virágoznak, fejlődnek,
a mieink tengődnek, alig-alig, hogy lézengenek.
Ki hitte volna, hogy ősi fegyverünkkel verjenek
le minket ? Álljunk résen, míg nem késő ! Ma még
sorakozhatunk; holnap, ki tudja, nem lesz-e hiába
való minden erőlködésünk ?
Protestáns estély. A beszterczebányai evang.
egyesület f. hó 22-én, szombaton esti 8 órakor
Bethlen Gábor-utczai háza dísztermében sikerült
zene- és tánczestélyt rendezett.
Nemes emberbarát. Gróf Nákó Sándor az Orszá
gos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár köz
ponti igazgatóságát arról értesítette, hogy nagyszentmiklósi uradalmának 250 cselédjét beíratja a
pénztárba és tagsági díjaikat saját pénztárából
fogja fizetni. Bár minél nagyobb körben találna
követőkre a nemeslelkű főúr példája!
Iskolaavatás. A gergelyi ág h. ev. gyülekezet
rozzant népiskoláját a múlt hó folyamán közel 2000
korona költséggel újjáépíttette s teljesen új fel
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szereléssel, padokkal látta el. Az így felépült is
kolát Szalay Ferenc/, veszprémi ev. esperes meg
bízásából most avatta fel a gyülekezet lelkipász
tora, Mohácsy Lajos ünnepi istentisztelet keretében.
A kishonti ág. hitv. ev. egyházmegye folyó
hó tizedikén tisztújító közgyűlést tartott a rimaszombati evang. templomban. A közgyűlésen min
den egyházközség több taggal volt képviselve.
A választásokban megnyilatkozott békés egyet
értés mindenfelé a legjobb hatást keltette.
A reggeli kilencz órakor megtartott lelkészi ér
tekezlet után fél tizenegy órakor az ev. templom
ban gyűltek össze a szép számban megjelent egy
háztagok. A gyűlés istentisztelettel kezdődött, me
lyen Osgyánnak költő-papja s az esperességnek
aranytollú főjegyzője: Kemény Lajos mondott ma
gasan szárnyaló, költői imát.
Ezután Kubinyi Aladár esperes-felügyelő az ülést
megnyitotta. A megbízó-levéllel kiküldött tagok iga
zolása után, Glauf Pál főesperes jelentése alapján
a közgyűlés fájdalmát fejezte ki Markovits Pál
volt ráhói lelkész és kiérdemiilt esperes elhunyta
felett és örömmel üdvözölte Pongyeloknak újon
nan és egyhangúlag megválasztott lelkészét: Zatykó
Jánost.
Erre Kemény Lajos főjegyző felolvasta az esperességi elnökségre beérkező szavazatokat felbontó
és felülvizsgáló bizottság jelentését. Esperességi
felügyelővé újra Kubinyi Aladár törvényszéki elnök,
esperessé Glauf Pál rimaszombati lelkész válasz
tattak meg egyhangúlag. A számvevőszék elnökei
ismét Madarász Pál világi és Banczik Sámuel egy
házi részről; tagjai: Hüvössy Lajos, Kolbenheyer
József, Szabó Dániel, Hamaliár Lajos, Szombath
György és Szontagh Károly. Kör-dékánok: Hüvössy
Lajos és Okolicsányi Ágoston. Iskolalátogatók:
Banczik Sámuel, Szlopovszky Péter és Jeszny
Gáspár. A rimaszombati egyetemes protestáns fő
gimnázium igazgató-választmányába képviselőkül:
Liszkay János és Fábry János, a felügyelő helyet
teséül pedig a Zachar Gusztáv küldetett ki hat
évre. Tiszti ügyészszé újra egyhangú lelkesedés
sel Institórisz Endrét választották meg.
E választás megejtése után az új tisztviselők
letették a hivatalos esküt. A felügyelő az eskütétel
befejeztével meleg szeretettel üdvözölte „úgy a
régi, mint az új fegyvertársakat".
Egy tanító emlékezete. Néhai Kund Mihály
soproni ev. tanító sírját egykori tanítványai a na
pokban emlékkővel jelölték meg. A hálás tanítvá
nyok nemes tette nem szorul dicséretre.
Szegény gyermekek felruházása. Sopronban
a Simunyák-féle alapítványból a soproni ev. taní
tótestület jelenlétében 12 szegény gyermeket ru
háztak fel télire való meleg ruhával. Ez alkalom
mal Zábrák Dénes, iskolaszéki elnök, szép beszé
det intézett a megajándékozottakhoz, a kiknek
nevében egy kis leány mondott könyes szemmel
köszönetét.
H
Jótékony evang. nó'egyesületet kíván szervezni
Újvidéken Belohorszky Gábor ev. főesperes úr, a
ki lelkes felhívásában az egyesület nemes czéljául
a vallás-erkölcsi élet fejlesztésén kívül az ember

baráti munkásságot jelöli meg. A szegénysorsú ta
nulók és özvegyek támogatása, evang. óvó és ev.
szegényház alapítása volna az egyesület első tö
rekvése. Szép és nagy feladat. A Mindenható se
gítse meg.
A soproni ág hitv. ev. tanítóképző érdeké
ben élénk mozgalom indult m eg; kívánatos, hogy
kik a jóravaló ügy élén állanak, czélt érjenek.
gA
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A szerkesztő üzenetei.
Szivesen. — R . M . F ö l d v á r . A mi ké
sik, nem múlik. — S e . S . M r a m o r á k . A lap ára a jövő
évre is csak két korona. De az új évfolyam, januárban
kezdődik s igy a f. é. szeptembertől januárig még 80 fil
lér jár — K . S . P .- S z o m b a t h e l y . Intézkedtem, hogy a
hiányzó számokat azonnal küldjék meg s a lapot pontosan
indítsák útnak. — V . M . A s z ó d . A kiigazítás megtörtént.
— K . E . K i s m a r t o n . Köszönet a figyelemért. — B . G.
Ú jv i d é k . Egyházi életünkre vonatkozó híreket mindig öröm
mel fogadunk. Szives támogatását a jövőre is kérem. — J.
P .- n é B p e s t . Elintéztük.
D r. M . B p e s t.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
november 29-én.
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