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A LUTHER-TÁRSASÁG VA L L Á S0S NÉPIES LAPJA.

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 1-én és 15-én.
Szerkeszti:

E lő fiz e té si d íj egy évre :

a „ Luther-társaság egyházirodalmi értesítője"
czímű melléklappal együtt 4 korona, a nélkül
2 korona. A melléklap előfizetési ára az „Evan
gélikus Családi Lap" nélkül 2 korona.

Hatodik évfolyam.

T O R K O S

K ia d ó h iv a t a l: Luther-társaság pénztára,
Deák-tér 4. szám, hova az előfizetési és hir
detési díjak küldendők.

LÁSZLÓ,

VIII. kér., Üllöl-út 4. sz.
Luther-társasági tagok e lapot ingyen kapják.

Hil'flütüoi díi ■egy oldal korona, fél oldal
UH UClCül U1J . 1 2 kor., negyed old. 6 kor. stb.

Budapest, 1901. június 15.

Az útszéli akácz.
(Mese.)

Portól lustos, az életét
Csak tengeti,
Szegény akácz! A z élet is
Kín már neki;
K i se virít s a levele
Már lesárgul,
Csatangoló szilaj szelek
Zsákmányául.
A z útmester leczkéztcti
Feddő szóval:
„Hűtlen fa, ki nem törődöd
A közjóval!
Azért vagy itt, hogy áldást hints
E kopárra,
Fáradt utast felüdítsen
Lombod árnya.
Élj másoknak, — rút az önzés,
S ím' a helyett
Kelletlenül búnak adod
A fejedet;
Nem csodálom, a mint itt állsz
Nagyhiába,
Ha megfogott a fü gefa
Régi átka!"

19. szám.

S szólt az akácz: „ Bármiként is
Gyötröm magam,
Éltető nedv s friss lég híján
Mind hasztalan !
Nem dorgáló rideg szavad,
— Váltig érzem., —
Szerető gond ápolása
Kéne nékem!
Albert József.

A két Széchy.
Családok keletkezését, terjedését, felvirágzását,
hanyatlását, 'szóval történetét gyakran hasonlítják
élőfák növekedéséhez, pusztulásához és nem ok
nélkül. Valamint az élőfa kicsiny csemetéből fej
lődik vastag, erős törzsűvé, terebélyes ágúvá, úgy
sok család terjedése, szétágazása is kicsiny kez
detből indul meg. Ezért mondják egy-egy család
ról: fejlődött, virágzott, elágazott, kihalt, —- ezért
nevezik származási jegyzékét családfának.
Sok családnak története nemcsak általános
vonásokban hasonlít a fa életéhez, hanem még
egyik-másik különösben is. Mint a fa életében
vannak, illetőleg lehetnek évek, a melyekben nem
fejlődik úgy, mint előbb, törzse nem vastagodik,
ágai nem terjednek, nem virágzanak, gyümölcsöt
nem hoznak, mert talán a talaj, az időjárás vagy
gondozás nem megfelelő: épen úgy lehet ez sok
családnál. Vannak családok, melyeknek fejlődése,
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terjedése, fénye, virágzása egy időre megállt, sőt
talán csökkent, mert a viszonyokban, a helyben,
a melyek közt és a melyen éltek, sőt tagjaikban,
a kik akkor képviselték, hiba volt.
Ilyen család, melynek fénye előző ragyogás
után elhalaványult s újra tündökölni kezdett, volt
a Széchyek családja is. Azt a két tagját, kik újból
felvirágoztatták, kívánom bemutatni.
I. Az apa.
A Széchy-család már a XIII. századtól kezdve
előkelő szerepet visz hazánk történetében. Királyi
kincstartók, asztalnokok, főpapok, sőt nádorok kerül nek ki belőle. Egyesek, mint hadverő hősök válnak
ki, mások politikai tekintetben kitűnők. Egészen a
XV. század végéig megmarad a család azon a
magaslaton, melyre eddigi kiváló tagjai emelték.
Ezentúl közel egy századig neve nem a régi fény
nyel ragyog, míg Tamás, e néven a harmadik fel
nem virágoztatja.
A XIV. század folyamán a család két ágra:
a felsőlindvaira és rimaszécsire szakadt. Egyik
Dunántúl, másik a felvidéken Gömör és Abauj
vármegyékben szerzett nagy kiterjedésű jószágo
kat. A XVI. század végén a lindvai Széchyek
fiágon kihaltak, úgy, hogy ezeknek birtokai is a
rimaszécsiekre szálltak.
A felsőlindvai ág kihaltával a megmaradt rimaszécsi ágnak a feje Tamás lett.
1.
Széchy Tamás 1555-ben született. Született
katona volt, mint századának minden magyar
nemes ura. Az akkori szokáshoz híven nagyon
korán: 22 éves korában házasodott. Első neje
Perényi Borbála volt, kivel mindössze néhány évig
élt. Második házasságra Batthányi Katával lépett,
ki a halálban szintén megelőzte Tamást. Harmadik
felesége Forgách Margit, ki sok évvel volt fiata
labb, mint ő.
A házasságok mindegyikéből származtak gyer
mekek: az elsőből György, a harmadikból Dénes, a
ki később gróffá lett s Magdolna Erzsébet, ki Zrínyi
Györgyhöz ment nőül s így Tamás Zrinyi Miklós
nak, a költőnek s Zrinyi Péternek, a Wesselényi
i é i összeesküvés részesének és áldozatának nagy
atyja volt. De nagyatyja volt a XVII. század egy
kiváló női szereplőjének, Széchy Máriának, a Mu
rányi Vénusnak is.
A XVI. század utolsó éveiben Tamás nagy
katonai tevékenységet fejtett ki. Már 1588-ban a
szendrői várnak, a mely akkor véghely volt, kapi
tánya. 1588 október 8-án ő is részt vett a szikszói
harezban a török ellen, a mikor Rákóczy Zsigmond
tornai főispán vezérlete alatt ő és a többi kapitá
nyok hadaikkal megtámadták és szétverték az
ellenséget. Gazdag zsákmányt foglaltak el s a
foglyokat kiszabadították.
Győr ostrománál 1597-ben, a hol 200 lovassal
harczolt, nem kisérte szerencse, mert a keresztyén
sereg kénytelen volt az ostromot abba hagyni.

Azonban az 1604, év új tisztséget hozott Tamás
nak: az Országgyűlés őt is kiküldte az ausztriai
magyar határrendező bizottságba.
A nemsokára kitört Bocskay-féle felkelésben
nem igen szerepel, bár rokonszenvez a felkeléssel,
mint általában a magyar hazafiak s 1606-ban jószá
got is kér Bocskaytól. Kijelenti, hogy szívesen
szolgálná, de belátja, hogy jószágot nem kívánhat,
mert eddig még semmi szolgálatot 'sem tett neki.
Ha azonban Bocskay oly helyen adna neki jószá
got, mely neki tetszik, s melyen tisztességesen elél
het, akkor kész bizonyos összeg pénzt letenni a
fejedelem kezébe biztosítékul s gyermekeivel együtt
Bocskay hűségén maradni.
Kérésének nem lett eredménye, de Tamás kár
pótolta magát. Az 1606. évi bécsi béke megkötése
után megvette a királytól a dunántúli Kőszeget,
mely akkor Ausztriához tartozott. Ugyanez évben
a cseheknek küldött szövetség-levelet ő is aláírta.
A következő két évben 1607— 8-ban régi fegyver
társa, Rákóczy érdekében, a ki akkor már erdélyi
fejedelem volt, fáradozott, ügyében Bécsben is
megfordult. 1608-ban a király dunántúli főkapitány
nak nevezte ki. II. Mátyás koronázási ünnepélyén
pedig kiváló szerepet játszott, a „koronázási dísz
menetben ő vitte a keresztet11. Az 1608. évi törvényezikkeket mint kisebb zászlós úr szintén alá
írta. Murány várát már akkor törekedett megszerezni.
Ez a vár ugyanis 1608-ban a Róttál János Jakab
birtokában volt, ki azt 100,000 frton vette zálogba
a kir. kincstártól.
Azonban az 1608. évi országgyűlés XXIII.
t.-czikkében kimondta, hogy oly fontos várak, mint
Murány és Lipcse ne legyenek idegen kezén, a
Róttál családot pedig, mivel honfiúsítva nem volt,
idegennek tekintették. Erre az országgyűlési hatá
rozatra támaszkodva s szive vágyát követve, alku
dozásokba bocsátkozott Széchy Tamás a királylyal
és Rottállal Murány ügyében. Az alkudozások
eredményre is vezettek, mert mind a király, mind
Róttál hajlandó volt a várat a zálogösszegért
100,000 írtért átadni. Széchy ezt az összeget
— bár késedelemmel és többszöri halasztással —
mégis lefizette s a vár a hozzátartozó uradalommal
együtt 1609-ben az övé lett. Az adománylevél
ugyanez év deczember 20-án kelt Pozsonyban.
Vagyoni gyarapodását követte hivatalban, mél
tóságban való emelkedése is. 1610-ben a király
főasztalnoknak nevezte ki. A következő évben le
győzte a hajdúkat Kalló mellett, majd mint a tokaji
tárgyalások részese aláírta a Báthory Gábor erdélyi
fejedelemmel ugyanott kötött egyezséget; 1612-ben
pedig Gömör vármegye főispánjának nevezte ki a
király.
Bár éitesebb ember már, a dunántúli véghelyek
ről sokat csatároz a törökkel. Még rokonai is pa
naszkodtak ellene, hogy nem nyugszik, rendzavaró
szolgáit nem bünteti s így tovább.
Eddigi méltóságaihoz hozzájárult még tekinté
lyének más módon való növelése. Rokonsági vi
szonyba lépett az ország legelső családjával, a
Zrínyiekkel. Zrinyi György ugyanis 1616-ban fele
ségül vette Tamás leányát. Magdolnát. Hiába hány
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ták fel neki, hogy ezt a házasságot ő maga hozta
össze s ígéretekkel csábította, hálózta be Zrínyit,
Tamás mindazzal nem törődött.
1617-ben ismét emelkedett méltóságban. Thurzó
György halálával a nádori szék megüresedvén,
kormányzóságot állítottak, melynek tagjai között
Széchy Tamás is helyet foglalt Ő azonban már
akkor nem sokat törődött a közügyekkel. Számítva
arra, hogy élete már nem lesz sokáig tartó, vagyoni
ügyeinek rendezésével foglalkozott. Tetemes vagyo
nát igazságosan törekedett elosztani gyermekei
között, tekintetbe véve anyai örökségüket is.
Első nejétől származott gyermekeinek adta ki
legelőbb az őket jogosan megillető részt. Legidő
sebb fia : György, még az ő életében kapta meg
Balogot és Murányi a hozzá tartozó jószágokkal.
Kata nevű leányának pedig Rimaszombatot adta
a gömörmegyei jószágok egyrészével.
Második házasságából született gyermekeit is
előbb elégítette ki, úgy hogy végrendeletében, me
lyet 1618 január 18 án keltezett s II. Mátyással
is megerősíttetett, csak a dunántúli jószágokról s
harmadik házasságából eredt gyermekeiről intéz
kedett. Végrendeletében meghagyta, hogy a felsőlindvai családi sírboltot kőfallal vegyek körül.
Felsőlindván iskolát alapítsanak s a lelkészről ne
feledkezzenek meg. Testamentoma végrehajtóiul
Pázmány Péter esztergomi, Náprági Demeter kalo
csai érseket, Forgách Zsigmond grófot, Nógrád- és
Szabolcsmegye főispánját és Révay Pétert, az akkori
koronaőrt jelölte ki.
Halála ezután rövid időre be is következett.
Meghalt 1618 február 9-én. Holttestét nem Murány
iam, hanem a felsőlindvai családi sírboltban tették
pihenőre, legalább is a végrendelet erre enged
következtetni.

2.
Széchy Tamás korának legtiszteletreméltóbb
magyar főurai közé tartozik. Életének java a XVI.
századba, a reformáczió erős hitű, nemes erkölcsű
századába esik. Épen azért messze fölötte is áll
a következő század sok kiváló szereplőjének, kik
az erkölcs, vallásukhoz való hűség ellen nagyot
vétkeztek.
Gyakorlati érzékű ember, bár nem kiváló elme,
szereti a vagyont, nemcsak megtartja azt, a mit
örökölt, hanem újat is szerez, mert tudja, hogy a
közéletben való szerepléshez szükséges. A szerzés
ben szerencsés kezű, de soha nem dolgozik nem
telen, erkölcstelen eszközökkel. A mit szerez, annak
becsületes úton jut birtokába, sem politikai párt
állást, sem vallást nem változtat annak a kedvéért.
Gazdagon nősül, takarékoskodik, fáradságot nem
ismer s azért végrendeletében dicsekedéssel írhatja,
hogy a Széchy-családnak nemcsak ősi jószágait
szerezte vissza, hanem még újakkal is növelte.
Egyházának, az ev. egyháznak hű fia, vallásá
hoz való ragaszkodása, protestáns érzülete erős,
szigorú. Egyházának érdekeit védi, jószágairól el
is fizi a római kath. papokat, ha egyháza békéje
azt követeli. Másrészt a róm. kath. főpapokkal
mindig békében igyekszik maradni, megbízik ben

nük, azért nevez ki két érseket testamentoma vég
rehajtóivá.
Takarékossága mellett sohasem fukar, vagy
más megkárosítására vágyó. Mutatja ezt több eset.
Mikor Pázmány Péter a murányi tizedtől, melyet
Széchy még Forgách bíborostól vett bérbe, köve
teli tőle a bért, Széchy, bár arra már kötelezve
nincs, megadja azt neki csak azért, hogy per
patvar ne támadjon belőle. Szavának hitelét, tekin
télyét féltékenyen őrzi. Mikor a rimaszombatiak
1617-ben adójukat neki fizették le s Forgách Zsig
mond, bár tudta azt, mégis követelte tőlük, kéré
sükre megoltalmazta őket Forgách zaklatásaitól.
Mindezekből látható hogy Széchy Tamás nem
csak mint családjának felvirágoztatója, hanem mint
katona, a közélet terén szereplő férfiú, mint egy
házának derék, hű fia, mint egyén méltán foglal
hat helyet a XVI. század elsőrangú szereplői kö
zött. Erre képesítik kiváló tulajdonai, erényei, melyek
közül legidősebb fia György csak a takarékosságot,
illetőleg a vagyongyarapítás vágyát s egyházához
való ragaszkodást örökölte.
II. A fiú
1.
Széchy György 1577-ben született. Gyermek
koráról nem maradt ránk semmiféle adat Milyen
volt nevelése, azt legfelebb a XVI. század neve
lési módjából sejthetjük. A XVI. század ama ré
szében, melybe Széchy György gyermek- és ifjú
kori évei esnek, a nevelés kiválóan gyakorlati
jellegű s katonai volt. A tudományos képzés még
főrangúak gyermekeinél is nagyon alacsony fokon
állott. A fiút megtanították írni, olvasni, számolni,
á latin, illetőleg magyar nyelvet a közhasználat
ból tanulta. A nevelés vezetője rendszerint az ud
vari pap volt. Nem is voltak még akkor nemesek
számára való intézetek. Pázmány alapít elsőnek
ilyet. Az iskolák leginkább olyanokat képeztek,
a kik tudományos pályára szánták magukat s ta
nulmányaikat külföldön folytatták.
Ezután a gyermeket katonai iskolára fogták.
Kardot, buzogányt forgatni, lovat megülni, ez volt,
a -mit az élet a gyermektől megkívánt A törökkel
hadakozni volt a XVI. és XVII. század nemes
emberének főkötelessége. S mivel a töröknek oly
kiválóan harczedzett katonasága volt, mint a jani
csárok és szpahik, azért a magyar nemes is harczedzetté akarta nevelni fiát. A fiúnak meg kellett
szokni mindenféle munkát .és fáradságot, le kellett
mondani tudni minden kényelemről. Udvart söprött,
lovat vakart, az idősebbek fegyvereit tisztogatta,
földön szalmán, vagy állatbőrön, kemény fapadon,
nem pedig kényelmes ágyban hált.
Ilyen lehetett Széchy György gyermek- s ifjúkori
nevelése is. Megtanult írni, olvasni, számolni, elsa
játította a vallástan elemeit, azután pedig kard
forgató atyja mellett volt katonai iskolában, hiszen
atyja véghelyi kapitány volt.
Ilyen egyoldalú nevelés igaz, hogy egyes lovagi
erényeket kifejlesztett,. mint a bátorságot, vitézsé
get, halálmegvetést, kitartást és így tovább, de
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1616-tól kezdve szereplése országra szóló jelen
másrészt a lélek legnemesebb érzelmeit elfojtotta,
a jellemet eldurvította, az erkölcsöket meglazította, tőségűvé lesz. Mikor ugyanis ez évben Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem néhány ellensége, köztük
a mint azt Széctiy Györgynél is látni fogjuk.
Ifjú korából azonban mégis maradt egy ada Homonnay György, Dóczy András és mások majd
nem háborút zúdított az országra, Széchy György
tunk, nevezetesen, hogy 1593-ban 16 éves korában
több ifjú kalandvágyó bajtársával, köztük Putnoky is azok között volt, a kik a fejedelmet kibékíteni
törekedtek s a veszélyt elhárították. Bethlen vissza
Gáspárral a Rimaszombat melletti Zabar vagy
Szabadka török erősségbe került fogságba. A fog rendelte seregét s a háború elmaradt. Ekkor lép
ságban nem sokáig maradt, mert atyja eszközlé összeköttetésbe Bethlennel.
Ugyanekkor vagyona, tekintélye is tetemesen
sére csakhamar kiszabadult. Ezt az életmódot azon
növekedett, a mennyiben 1617-ben atyja átengedte
ban tovább is folytatta.
A mily kevés adatunk van gyermek- és ifjú neki Murányi a hozzá tartozó nagy kiterjedésű
koráról, oly számos adat maradt ránk 1605-től jószágokkal, úgyszintén Balogot, a többi gömöri
s más megyebeli jószágaival együtt. György most
kezdve férükoráról.
már az ország első főrendű birtokosai közé jutott.
1605-ben már Bocskay udvarában találjuk,
a hol először jut kiválóbb tisztséghez. Ez év már- Volt előkelő állása s megvoltak eszközei a jövő
sikerekhez.
ezius havában a felvidéki nemességgel ő is Kassán
Ott volt az 1618. évi országgyűlésen, II. Fervan. Április hóban a szerencsi országgyűlésen jelen
tős szerepet visz, a mennyiben a sereg egyik vezé dinánd koronázásakor a díszmenetben Horvátország
rének is megválasztják. Azonban leginkább a feje zászlaját vitte s ugyanez országgyűlés XII. törvénydelem udvarában tartózkodik, ki udvari főkapitá czikke a Lengyelország felé működő határrendező
bizottság tagjául őt is kiküldte. Részt vett abban
nyává teszi. Mikor Buda alatt a török nagyvezér
a küldöttségben is, mely a királyt az 1618. évi
a szultán által küldött koronát Bocskaynak átadja,
Széchy is ott van s a fejedelem neki adja át a országgyűlés megnyitására márczius hóban meg
koronát, hogy azt a fejedelmi kincstárba helyezze. hívta. Ügyanez évben II. Mátyás Gömörmegye fő
A következő 1606. évben szintén a betegeskedő ispánjává nevezte ki atyja helyére, ki az év elején
halt meg. Széchy György azonban fentartotta össze
fejedelem mellett van, sőt Bocskay őt küldé Bécsbe
orvosságért. Mikor a fejedelem elkészítette végren köttetését Bethlennel is.
Mikor Bethlen Gábor a szorongatott magyardeletét, meghagyta Széchynek, hogy Homonnay
Bálintnak, kit utódjául jelölt ki, az erdélyi feje- országi protestánsok védelmére készült, Széchy
delemi trón elnyerésében segítségére legyen, hogy György azok között volt, a kik a fejedelem útját
a fejedelem holttestét temetése helyére kisérje s előkészítették. Ugyanekkor Murány várából, mely
javait őrizze. Széchy György nemcsak ezt tette, ben az 1608. évi XII. törvényezikk daczára még
mindig volt német őrség, kiűzte azt, elfoglalta Rozs
hanem többet is. Bocskay haláláért boszút állott.
Az ő kezdeményezésére vagdalták össze Kátay nyót s összehívta Gömörmegye közgyűlését, hogy
Mihályt, Bocskay kanczellárját Kassa piaczán a rendelje el a nemesség felkelését s mondja ki hozzá
hajdúk, mivel azzal gyanúsították, hogy Bocskayt való csatlakozását.
Ezután egyre-másra foglalja el a fontosabb
megmérgezte. 1607 január 3-án Széchy György
helyeket. Elfoglalja Jászót és feldúlja, majd Beszés Nyáry Pál hívták össze a rendeket Bocskay
terczebányát veszi meg s több fontos véghelyet
temetésére, Kassára. Innen Homonnay Bálinttal
furfangosan kieszelt cseleivel. 1619. évi szeptember
Széchy is elkisérte Bocskay holttestét Erdélybe.
hó 27-én Bethlen parancsára elfoglalja Rhédeyvel
Útközben azonban elrabolták a fejedelem kincseit,
8000 főnyi sereggel Érsekújvárt. Utána Jeszenőt,
melyeket társzekereken szállítottak. Az egykorúak
azt állítják, hogy a rablásban többi társaival Széchy Szécsényt, Dévényt, Palánkot, Füleket és Kőszeget.
A felkelés rohamosan haladt. Bethlen serege s
nek is van része, ki az előbbiekkel a kincseken
élén Széchy György Pozsonyig, illetőleg Nagymegosztozván, tetemes részt kapott belőlök.
Szombatig nyomult. November 30-án Széchy Thurzó
Széchy a fejedelem hült tetemét levitette Gyulafehérvárra, a hol eltemették. Visszafelé jövet betért Imrével Sopront ostromolta s Bécset fenyegette. De
Huszt várába Homonnay Bálinthoz s érdekében az ezalatt Homonnay György betört'Lengyelországból
s hátban támadta meg Bethlent. Bethlen Rákóczy
erdélyi trón elnyerése végett sokat fáradozott.
Széchy György atyja, a királypárti Tamás, fiával Györgyöt rendelte Homonnay ellen, utóbbi azonban
ellentétben Homonnay Bálint apósát, Rákóczy Zsig- megverte Rákóczyt úgy, hogy a fejedelem deczember
5-én Széchy Györgyöt kényszerült Pozsonyból a
mondot pártolta.
1608-ban felveszi „Gömör, Zemplém, Máramaros felvidékre küldeni. Homonnay erre visszavonult,
de betörésével megakadályozta Bethlent abban,
vármegyék főispánja" czímét s ugyanez év őszén
hogy Bécset ostromolja. Széchy György ekkor fel
megjelen a pozsonyi országgyűlésen, a hol II. Má
tyás koronázása alkalmával az ünnepélyeken elő tartóztatás nélkül vonult egészen a lengyel határig
s deczember végén Lubomirszky szepesi lengyel
kelő szerepet játszik. A koronázási díszmenetben
ő viszi Galiczia zászlaját s ekkor lesz „szentelt kapitánynyal alkudozott s vele semlegességi szövet
vitéz és aranysarkantyús". Még ez évben lép házas séget kötött. Bethlen helytelenítette Széchynek ezen
ságra Homonnay György Ungmegye főispánjának időpazarlását.
Széchy elfoglalta Szent-Benedeket is, de azt
húgával, az árva Máriával. Á következő években
Bethlen elvette tőle s a közjöyedelmekhez kapegészen 1616-ig birtokszerzéssel foglalkozik.
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csolta. Ekkor Homonnay György jószágainak urává
tette magát. Ugyancsak ez időtájt kötött Bethlennel.
Rákóczy Györgygyel, Thurzó Imrével és Illésházy
Gáspárral szövetséget, az „ország szabadságáért,
közönséges megmaradásáért s maradásukért. Az
aláírások sorrendjében Széchy neve mindjárt a
Bethlené után következett. 1620 bán hatalmába
kerítette Lipcse várát s a hozzá tartozó 14 falura
terjedő jószágokat. Bethlen neki is adományozta,
miután az előbbi birtokos örököseinek 30,302 frt
zálogösszeget fizetett. — Mivel sógora, Homonnay
György. 1620 január 21-én mérgezés következtében
meghalt, Széchy a rokoni köteléknél fogva örökö
södési jogon birtokába vette sógora jószágait. Beth
len, kinek Homonnay ellensége volt, Széchynek
adományozta Terebes és Barkó várakat, úgyszin
tén Zemplén városát a hozzájok tartozó nagy kiter
jedésű jószágokkal.
Mikor 11. Ferdinánd serege a cseheket /a Fehér
hegynél leverte s Bethlen ügye ezentúl lassan haladt
előre, mikor a királylyal tartó főurak kezdték
Bethlen párthíveit II. Fcrdinándhoz átcsábítani,
ezek közül sokan arra gandoltak, hogy a király
pártjára álljanak. Köztük volt Széchy is s vele
Forgách nádor, Apponyi Pál, Pálffy István, Bosnyák Tamás és még 112 fő és közép nemes.
II Ferdinánd örömmel fogadta a hozzátérteket
így Széchy t is. 1621 április 11-én írta alá a nyi
latkozatot Murányiján, hogy elfogadja a király
kegyelmét s kötelezte magát, hogy a végvárakat
visszaszerzi a király pártjára. Sikerült is neki
néhányat visszafoglalni, de valamennyit nem. II. Fer
dinánd 1621 májusában általános amnestiát Ígért
azoknak, a kik május 30-ig a nádornál vagy Széchynél jelentkeznek s hűséget esküsznek. Széchyt,
Murányi és Lipcse birtokában néhány héttel később
mcgerősítetic.
Bethlen megharagudott az elpártoltakra úgy
Széchyre is, de a nikolsburgi béke megkötése után
nem tehetett ellenök semmit.
Miután Széchy így az ország leggazdagabb
főurai közé emelkedett, az ország első hivatalát
a nádorságot akarta elérni. Az 1622. évi soproni
országgyűlésen igyekezett a királynak minél több
szolgálatot tenni. De a király nem jelölte. Hogy
némileg kiengeszteljék, ugyanez év májusában tit
kos tanácsosnak, majd utóbb kelet-északi kapitány
nak nevezte ki II. Ferdinánd ..katonai ügyekben
szerzett hosszas gyakorlatáért, kipróbált hűségéért
s más nyilvánvaló erényéért". Székhelye — mivel
Kassa Bethlen kezén volt -— Eperjes volt. Beikta
tása azonban sokáig késett s időközben Forgách
Miklóst nevezték ki alkapitánynak, ki a főkapitány
teendőit is végezte.
Széchy látván, hogy az udvar bizalma benne
nem őszinte s tapasztalván, hogy mellőzik, Beth
lennel igyekezett ismét összeköttetésbe lépni s
1623-ban a főkapitányságról le is mondott. Beth
lennel sikerült is neki az érintkezést újra felvenni.
(Vége köv.)

Vrenyó Lajos.

Jézus a háborgó tengeren.
( Képünkhöz.)

Háborgó tengeren jártál biztos lábon,
Nem rettegve szélvész s hullámok dühét,
Míg tanítványaid hányatott sajkában
Segélyért — remegve néztek szerteszét.
S lm mihelyt feltűntél a küzdők szemének,
Szív s tenger hullámi lecsendesülének.
Ha viharos felleg tornyosul fölöttünk
S hajónkat a hullám dühe verdesi,
Óh tűnj fel nekünk is, já rj fényben előttünk,
Hogy rajtad függjenek lelkünk szemei ;
Akkor hajónk vészes örvénybe nem téved,
Szilt s hullám közt bizton eléri a révet.

A kis púpos.
Édes anyja nagyon szerette Irmácskát, az ő
egyetlen gyermekét ; úgy vigyázott rá, mint a
szeme fényére.
Dehogy eresztette volna magát még a szom
szédba sem egyedül, hátha valami baja esik !
Rendes sétáiban az édes anyja oldala mellett
haladt a halvány arczú, alacsony termetű kis leány,
a kit úgy megnéztek az utczán a emberek, hogy
szinte rajta felejtették szemeiket.
„Mamuskám !“ — úgymond a kis leány —
„miért néznek engem olyan nagyon az emberek ? “
„ Azért“ — felelte az édes anyja — „mert szép
ruhád van kedves gyermekem".
A kis leány ezzel a felelettel megvolt elégedve.
Mikor hazatértek, édes anyja keblére ölelte a kis
leányt, mondván : „Szivem angyala, mi lesz tebelőled, ha én egyszer meghalok ? ! Senki sem
tudja azt, hogy te milyen kedves angyal vagy,
nem tudja azt még a te atyád sem".
Nemsokára ezután édes anyja hirtelen meg
betegedett és kilenczed napra rá meghalt.
A férj, Irmácska atj'ja, kétségbe esve tördelte
kezeit az elhunyt koporsója felett, majd mikor
bele tették a sírba a koporsót, ő is utána akart
menni. Mit ér az élet ő nélküle!
Az idő lassacskán elfelejtette vele a kedves
halottat, barátai is vigasztalták és bátorították s
íme alig múlt el a gyász-év, már is újra meg
házasodott.
Az a másik asszony, a kit feleségül vett, szebb
is, fiatalabb is és gazdagabb is volt, mint az első,
de korántsem volt olyan jó, mint az első.
Szegény Irmácska azóta, hogy édes anyja meg
halt, mindennap, reggeltől egész estig ott ült a
szobában az ablak alatt azon a kis zsámolyon, a
melyen azelőtt is néha-néha üldögélni szokott.
Nem volt senkije, a kivel sétálni mehetett volna;
mindig halványabb lett, semmit sem nőtt, semmit
sem fejlődött egy év alatt.
Mikor az új mama megérkezett a házhoz, a
kis leány így gondolkodott: „Most megint elmebe-
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tek sétálni; van, a ki elvisz m agával; úgy vágyó
dom ki a szabadba, oda, a hol sok ember van,
a hol derült az ég s oly mosolygó a napsugár;
oda, a hol oly sok szép virág van. Oh én azok
ból a virágokból majd csokrot kötök s megaján
dékozom az új mamát; koszorút fonok és kiviszem
a temetőbe és megkoszorúzom vele az első mama
keresztfáját . . .“
A magas házak által övezett szűk utczában
— a hol laktak — sötét, barátságtalan volt Irma
szobája, mint a ki árvaságra jutott, olyan volt
az élete.
Az új mama, ha csak szerét tehette, naponkint
kétszer is elment sétálni és ilyenkor mindig igen
igen szép tarka ruhát vett magára.
A régi mamának sohasem volt ilyen szép ru
hája. Sétálni az új mama mindig maga ment s a
szegény Irmát sohasem vitte el magával.
Ez a mostoha bánásmód, ez a rideg mellőzés
kimondhatatlanul nehezére esett a kis leánynak.
Fájt gyermeki szivének, hogy ő vele senki, de
senki sem törődik ; senki sem kérdezi tő le : mi
hajód ; senki sem hívja : gyere velem !
Esdő szavaival hiába akarta megnyerni mos
tohája szivét; hiába ment elejbe zokogva, kisírt
szemekkel, m ondván: „Engedd meg, hogy én is
veled mehessek ! ‘
„Hogy gondolhatsz ilyesmit?" — úgymond —
„mit mondanának az emberek, ha téged velem
látnának ? hiszen te púpos vagy, a púpos gyerme
keknek pedig otthon a helyük, azok nem mehet
nek sohasem sétálni.“
Ezen szavakra alig tudott felocsúdni meglepe
téséből a kis leány s mikor az új mama nem volt
otthon, felállt egy székre, megnézte magát a tükör
ben és meggyőződött arról, hogy ő csakugyan pú
pos. Majd önkénytelenül kitekintett az utczára s
megemlékezett arról, hogy azon az utczán milyen
sokszor sétált az ő jó édes anyjával, a ki soha
sem mondta neki, hogy púpos.
„De hát mi lehet benne" — úgymond a kis
leány — „mert ilyen púpban okvetlen kell vala
minek lenni".
E közben a nyár elmúlt, az ősz is beköszön
tött hideg, zimankós napjaival. Fagyasztó lehelete
elhervasztotta a virágokat. Irmácska is naprólnapra mindig halványabb, mindig gyengébb lett,
úgy annyira, hogy már menni sem tudott s ágyba
fektették.
A természet téli álmát aludta a hó fehér leple
alatt, mely mint valami szemfedél borult reá.
A kis leány is aludt szép fehér párnán nyug
tatván ártatlan fejecskéjét, midőn egyszer csak
eljött hozzá az ő első mamája és elbeszélte neki,
hogy milyen jó az égben lenni s hogy milyen bol
dog az, a ki az égben lehet.
Irmácska másnap halott volt.
„Ne sírj" — mondá az asszony férjének —
„sokkal jobb így ennek a szegény gyermeknek".
A férj igenlőleg intett fejével.
S mikor eltemették a kis leányt, íme egy an
gyal jelenék meg az ég b ől; nagy fehér hattyú

szárnyaival ott lebegett a kicsinyke sír felett ; rá
szállt a madár-daltól visszhangzó sírhalomra meg
kopogtatván azt, mintha valami ajtó volna, mire
a kis leány kijött a sírból s az angyal elmondta
neki, hogy azért jött, hogy őt felvigye magával
az égbe és édes anyjához.
A kis leány ámulva kérdezte, hahogy púpos
gyermekek is felmehetnek-e az égbe? Hogy néz
nék én ott ki, hiszen az égben oly szép, oly elő
kelő oly tökéletes minden!
„Kedves jó gyermekem" — mond az angyal
— „hiszen te már nem vagy púpos" és megérin
tette hátát fehér kezével, mire leesett a csúnya
púp, mint valami üres hüvely.
S mi volt benne?
Két gyönyörű angyalszárny.
Ezeket kiterjesztette s mintha az előtt is min
dig tudott volna repülni, úgy repült az angyallal
a ragyogó nap fényén keresztül az égbe fel, a
hol az ő jó mamája tárt karokkal várta és keb
lére ölelte őt.
Thomay József.

Vegyes közlemények.
H ibaigazítás. Múlt számunknak „Özv. Haberern Jonathanné és a Tabitha nőegycsület" czímű
czikkébeu Haberern Jonathanné egyesületi elnök
tévesen mint az Osterlamm-család sarjadéka van
feltüntetve, holott nevezett úrnő születésénél fogva
a üerfemctwM-családhoz tartozik, mely mint a pesti
egyháznak alapítása óta egyik erős támasza és
áldozatra kész tagja, az egyházban mindig nagy
tiszteletben részesült. Kötelességünknek ismerjük
e tévedést helyre igazítani.
Tisztelegjünk-e róm. kath. főpapok előtt?
A római katholikus püspökök bérma- és más hiva
talos körútja alkalmával szokásosak a hivatalos
tisztelgések ; sőt a felekezeti békesség és türelem
demonstrálása végett a más felekezeti elöljárósá
gok is meg szoktak jelenni a „főpásztor" előtt,
hogy üdvözletüket kifejezzék. Azokat, a kik e tisz
telgéseknek helyeslői voltak eddig, talán más véle
ményre fogja bírni ( az az elutasítás, a mely erre
nézve a „Magyar Állam" május 23-iki számában
olvasható. A nevezett klerikális lap ugyanis eze
ket írja : „Mikor a püspök a bérmálás szentségét
osztja ki, semmi közük az idegen felekezeteknek
a szertartáshoz. A tisztelgés pedig rendesen nem
a püspököt illeti, hanem az illetők akarják mago
kat megtiszteltetni a püspökkel. Ezért sok főpap
egyáltalán nem fogadja bérmaútján a más vallású
tisztelgőket; már csak azért sem, mert máskülön
ben azt is kívánhatják viszonzásképen, hogy a
kath. plébános is vezessen küldöttséget a heretikus
felekezeti elöljárókhoz és rabbinusokhoz. A nem
katholikusok iránt köteles figyelmet és felebaráti
szeretetet más úton lehet, kell is érvényre juttatni,
de akkor sem nyílik alkalom a katholikus vallás
nak ily módon való nivellálására. A kath. egyház
nak dogmatikus felfogása nem engedi, hogy a fele
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kezetekkel egy sorba álljunk s inkább le kell
mondani a felekezetek ünnepléséről, minthogy ily
árt adjunk érte“ .
Hagyomány. Néh. Mátyás Júlia, a körmöczbányai polgármester özvegye, egy rám. kath. úrnő,
a körmöczbányai ev. gyülekezetnek 100 koronát
hagyományozott.
Halálozás. Fridner Frigyes, madridi (Spanyolország) ág. h. ev. lelkipásztor május 5-én meghalt.
A megboldogult a spanyolországi evangélikus moz
galmat nagyban előmozdította, a mennyiben árva

házakat, kórházakat, könyvkereskedéseket és szün
idei gyermektelepeket alapított, bennszületett tanítók
és lelkészek kiképeztetésével foglalkozott és német
egyházi énekeket spanyol nyelvre fordított. Halála
nagy veszteség spanyolországi hitsorsosainkra.
Lelkészi jubileum. Trsztyinszky Ferencz, po
zsonyi evang. lelkész, pozsonyvárosi esperes és a
pozsonyi theol. akadémia tanára, e napokban ünne
pelte pozsonyi működésének 25 éves jubeliumát,
mely alkalomból a jubiláns lelkész sok óváczióban részesült.
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P á l y á z a t
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi,
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1901— 1902. tanévre
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni Icét éven át élvezhetők.
A z

e l n y e r l i e t é s f e lt é t e le i :
egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább ki
kötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett
kérvényeiket f. 1901. évi szeptember 30-ig való záridő előtt
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V,, Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt behatásuk iga
zolása után a tanév elején, második felerészét pedig a tanév
második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind a
második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték,
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges,
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan
megírják.
A ki ezen bit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy
maradhat meg, _ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott;
ha továbbá m ár'az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta,
s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német
egyházgyülekezet tanodájában ha kivántatni fog, mérsékelt
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi
folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns
theologiai intézetben.
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel
tanult legyen.
3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya
különbsége nélkül legyen :
а) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
б) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja
és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány
által igazolandó be ;
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő
mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva
levő feltételek teljesítése mellett 1901. szeptember 30-ig alól
írott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be.
Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló
vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és
tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1901— 1902. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy
Kelt Budapesten, 1901. május 29-én.
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