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Sárkány Sámuel.
Sárkány Sámuel, a bányakerület nagy
érdemű püspöke, evang. papjaink agg patriarchiája leköszönt püspöki hivataláról. El
érkezett ahhoz a bibliai korhoz, a mit Mózes
éneke, a 90. Zsoltár, a halandónak végső
élet-határul kijelölt. A mi esztendeinknek
napjai hetven esztendő, vagy mennél feljebb,
nyolcvan esztendő; és azoknak szinte a ja va
is nyomorúság és fáradtság. (10. vers). Az
isteni kegyelem még e nyolc évtized fölé is
ráadásul adott néhány esztendőt s a mi ennél
nagyobb áldás, adott néki erőt, munkakedvet,
lelki - megelégedést, hogy élte őszének csak
virágait és gyümölcseit lássa és terhét, töviseit
ne érezze.
Meghatva gondolunk nemes pásztori
alakjára, a midőn a közpályától búcsúzik.
Emlékezetünkben felújul minden egyes jóságos
tekintete, a mit reánk v etett; minden egyes
biztató szava, a mivel bátorított és számtalan
jótette, a mivel fölemelt bennünket s ezt a
hangulatunkat egyetlen bántalom keserű em
léke sem zavarja. Sárkány Sámuel azon apostoli
szelídségű lelkek közül való, a kik inkább
százszor elszenvedik a méltatlanságot, sem
hogy egyszer elkövetnék. A keményszivűség
és bosszúállás, mely a hatalom birtokosait
annyiszor megfertőzteti, az ő leikétől mindenha
távol maradt. El volt veszve rá nézve az a
nap, a midőn a benne lakó jóság ösztönét
megtagadva, a hanyag és béres-módra szolgáló
elki-tanítókkal ridegen, mint az osztó-igazság

képviselőjének s nem mint megbocsájtó atyá
nak kellett szólnia. Ilyen pillanatokban többet
szenvedett a bűnösnél, mert lelke érzékeny
volt s a lelketlenség, kötelességmulasztás
látása óriási hullámokat vert benne s mint
ilyen szelíd lelkeknél mindennapi dolog: az ő
atyai jóságával visszaéltek a tunyák, önzők
és a gonosz indulatúak. A fájdalmat, a mivel
botlásaikat nézte, elnézésre magyarázták.
Teljes életén át igazi rabszolgája volt a
kötelességérzésnek. Akár milyen szántóföldre
állította a Gondviselés és egyházának bizalma,
mindenütt megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak.
Lelki-pásztori hivatalán kívül volt dekánus,
jegyző, esperes, gyámintézeti elnök és tizen
négy esztendő óta püspök. Ötvennyolc álló
esztendőt szentelt életéből szerette egyháza
ügyeinek. Most is azért vonult vissza, mert
nyolcvanhárom évtől és a kiállott téli beteg
ségtől elgyengült teste nem bír többé versenyt
dolgozni erős leikével, mely még most is
alkotna és teremtene.
Alább közöljük Zsilinszky Mihály kerületi
felügyelőhöz intézett búcsúlevelét. Hangja
meleg, mint a kéz, mely írta és mint a szív,
mely minden sorát átérezte. H a ő búcsúzik
is, mi nem búcsúzunk el tőle. Szivünkben
őrizzük alakját s ép úgy a magunkénak
tekintjük, mintha velünk együtt törné a rideg
sziklás földet az Ige számára. Az Ú r áldja
meg hű szolgájának nyugalma idejét szaka
datlan derűvel és igaz keresztyéni boldog
sággal !
Kovács Sándor.
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Sárkány Sámuel püspök lemondó
levele.
Nagy méltóságú Zsilinszky Mihály úrnak, Ő
Felsége v. b. t. tanácsosa, bányakertileti fel
ügyelőnek stb.
Budapest.
Nagyméltőságú hányakerületi Felügyelő Ú r!
Kegyelmes Uram !
Lelkem sugallatát követve, beterjesztem
püspöki állásomról való leköszönésemet.
Életem késő alkonya immár beköszön
tött, szellemi és testi erőm megfogyatkozott,
fáradt ember vagyok, ki nyugalomra vágyik.
Az Ú r szőlőjében mint szerény munkás
ötvennyolc évet töltöttem el, a nélkül, hogy
mint kora reggel óta munkálkodó, zúgolódtam,
vagy a rövid munkát végzők bérét irigylettem
volna. Nyugodtan, hálásan hagyom el a munka
terét, várva a szőlő urának szózatát: „Hívd
elő a munkásokat és fizess meg nékik“ . Máté

20, 8.
Nem kérkedőleg hozom fel ötvennyolc évig
tartott munkálkodásomat és 88 éves életkoro
mat, jól tudom, hogy ez nem érdem, hanem
az Ú r kiváló kegyelme; hanem hivatkozom
ezen nagy időre mély hálaérzetből, mint oly
kiváló isteni kegyelemre, mely kivételesen csak
keveseknek jutott osztályrészül.
Azt is tudom, hogy a szolgálatnál az a
lényeges, hogy miként oldotta meg a munkás
a reá bízottakat. Ám erre a kérdésre a választ
a legfőbb Ú r kegyelmére és az egyház mél
tányos ítéletére bízom !
Ezúttal tehát arra kérem Nagyméltósá
godat, hogy jelen iratomban foglalt lemondá
somat kegyesen tudomásul venni és a püspök
választás megejtéséhez szükséges intézkedése
ket megtenni méltóztassék.
Nem tagadom, hogy belső mély meg
indulás érzetével írom le jelen soraim tartal
mát. Hiszen a válás rendesen fájó húrjait
rezegteti meg keblünknek. Az én lemondásom
pedig érzékeny megválás egy magasztos és
szent hivatalos állás munkakörétől. Fáj lel
kemnek ez a tudat, hogy válnom kell Nagy
méltóságodtól, mélyen tisztelt jóságos elnök
társamtól, ki engemet szeretetteljes és bölcs
tanácsadásával sokszor nehéz megoldású ügyek
ben, híven támogatott.
Fájlalom a válást szeretve tisztelt munka
társaimtól, az egyházmegyék elnökségeitől,

a lelkésztestvérektől, a fő- közép- és elemi
tanintézeteink tanférfiaitói, az egyházkerületek
tisztviselőitől és az összes egyházközségektől.
Reá borul lelkemre a bekövetkező, a vissza
vonulással járó szomorú magány fájó érzete,
de parancsolólag kötelességemmé teszi ezen
elhatározást magas életkorom és a kerület
kormányzásának nagyfontosságú érdeke.
A mi helyzetemben vigasztalásomra szol
gál, ez abban a tudatban áll, hogy a reám
bízottakban tőlem telhető pontossággal és
lelkiismeretességgel igyekeztem eljárni és hogy
az egyház legfőbb Ura kegyelmesen fog
megítélni ama napon.
Kijelentem végül, hogy a mennyiben az
isteni kegyelem megengedi és életemnek kedvez,
püspöki utódom megválasztása és hivatalos
beiktatásáig a püspöki ügyek vitelében híven
fogok eljárni. Nagyméltóságodat Isten kedvező
kegyelmébe, magamat Nagyméltóságod további
kedvezéseibe ajánlva, kiváló tisztelettel vagyok
Pilisen, 1905. március hó 31-én
Nagyméltóságod
őszinte híve
Sárkány Sámuel, püspök.

T avaszi em lék.
Szép tavasz idő volt . . . Mindenütt virulás.
Csak az én szivemen ült nyomasztó bánat;
A halál sejtelmét vonszoltam magammal
Mint valami árnyat.
S mondtam az erdőnek: Szép leveles erdő,
Hátha te meg tudnál gyógyítani engem ?
Hátha az elmúlást a vírulásod közt
Végkép elfelejtem !
Mondtam a mezőnek: annyi a virágod,
Sugarad, nótád tán soha el sem fogynak . . .
Orvosolj meg engem, szedd el a tüskéit
Gyötrő bánatomnak!
Es felelt az okos tavaszi természet:
„Nézz meg engemet jól . . . A halál csak álom.
Tedd a bánatodra az én diadalmas
Nagy megújulásom l“
Szívem, lelkem akkor csakugyan kigyógyult
A lombfakadás közt, a meleg sugáron . . .
— S azóta én minden tavaszban a legfőbb
Orvosomat várom !
S za b o /c sk a M ih á ly.
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filléreiket és kegyes adományaikat rakták. De most
figyelmetes szemét nem e ládákra vetette. Más,
„En vagyok e világnak ama vilá
egészen más gondolatok foglalkoztatták nagy lelkét.
gossága : a ki követ engem, nem
Pedig talán most is akadt a sok képmutató között
jár a sötétben, hanem életnek
világa lészen annak." Ján. 8,12.
észrevétlen elvegyülve egy-egy kegyes, jó szívbeli
A sátoros ünnepek legnagyobb s egyszersmind adakozó, egy-egy szegény özvegy asszony, a kinek
utolsó napja is elmúlt. Az ünnepekre egybesereglett fiillérét örök példa gyanánt megörökíthette volna.
nép útra készen állott. Ki-ki ment oda; a honnan Most — isteni kijelentésének szent igéi egészen
jött, — ment — mint az evangélista mondja — más alkalmi tárgyhoz fűződnek.
A mint körültekint a kincstartó templomi udvar
„a maga házához0.
Csak egy volt, — a mi édes Üdvözítőnk, a ban, a melyet egyébként a nők udvarának is szok
ki nem mehetett haza. „A rókáknak barlangjuk tak volt nevezni, szeme az udvar közepén álló
égő áldozati oltá
vagyon, a mada
ron s a közvetlen
raknak fészkük,
mellette levő négy
de az emberfiának
óriás, mintegy 20
nincs fejét hová
méternyi magas s
lehajtania0. Hová
dúsan aranyozott
ment hát?
pompás kandelá
„Jézus pedig
beren akad meg.
elméne az Olajfák
Hát ezeknek a
hegyére". És úgy
kandelábereknek
érezte, hogy ott
igen nevezetes
hon vagyon. Az
szerep jutott a
emberektől távol,
sátoros ünnepi es
- ámde Istenéhez,
téken. Azok vol
ahhoz az ő édes
tak a zsidó nép
mennyei Atyjához
— világossága!
egészen közel. A
Mig az ünnep
szerelmetes fiú
tartott, minden
megpihent a sze
este kigyulladtak
rető Atya kebelén.
s szelíd fényük
Az ünnepi zaj,
sugárait kiárasz
üres lárma után
tották — mint
a hű természet
mondják — az
fátylas alkonyával
egész városra.
a menny csendes
Már meggyújtá
sége, végtelen
suk is egész cere
nyugalma és bol
móniával történt.
dogsága borúit is
Mindenik kande
teni szivére.
lábernek négy
Oh, hogy ezt
arany karja volt.
a nyugalmat és
A karok vége,
boldogságot, igen,
illetőleg hegye
ezt az ő békessé
olajtartóval s
gét nem akarja e
mécsbéllel volt el
világ bevenni! !
látva. Ezt a mécs
Hogy e világ jobb
Sárkány Sámuel püspök.
belet maguknak a
szereti az Istennel
papoknak ruhái
való ellenséges
kedést! Az Olajfák hegyén, — ott, hol utóbb a ból készítették. A mint beállt az est, négy papfiú
világ békességéért ő maga is a legnagyobb har hosszú létrákat támasztott a kandeláberek karjához,
cot vívta volt meg önmagával — erről elmélkedett — azokon felmásztak, megtöltötték a tartókat olajjal
soká-soká, mígnem jött a szelíd álom s a nagy s meggyújtották a mécseket. A nép csak erre várt,
— aztán seregestül tódúlt fel a szent hegyre s
természettel ő maga is elpihent.
De jó reggel líjra ott vala életmunkája élükön a papokkal és farizeusokkal körülállták az
áldozati oltárt és kandelábereket. A léviták pedig
mezején.
Az Olajfák hegyéről leballagva egyenest a a templom kincstartó előudvarába vezető lépcső
templomhegynek tartott. Tudta jól, hogy nem soká 15 fokán rendben sorakozva, rázendítettek azokra
marad magában, hogy a sokaság hamarosan körül a gyönyörű zsoltárokra, a melyeket már a legrégibb
időkben a magas karok énekeinek neveztek s a
veszi. Úgy is lön.
Ott ült a templom egyik előudvarában, az úgy melyek a 120—134. zsoltárok néven ismeretesek.
Jézus egy álló hétig minden este szemtanúja
nevezett kincstartó helyen. A hol ama bizonyos —
szám szerint 13 — ércládák állottak, a melyekbe volt e jelenetnek, — látta az égő kandelábereket,
a nép s különösen is a farizeusok a maguk adó — a zsidó nép eme világosságát. Most azonban

Jézus a világ világossága.

84

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

9. sz.

már nem állhatta meg szó nélkül a dolgot. A kande válna. Sátor, nem: több, templom lennénk mi ma
láberek ünnepéji világosságára célozva, felfedi gunk és kigyúlna a mi kandeláberünkben, kigyúlna
a köréje gyűlt sokaság előtt személyiségének és a mi szívünkben e világnak ama világossága, a
életének isteni szent titkát, azt mondván nékiek: Krisztus és nem járnánk sötétségben, hanem miénk
„É n vagyok e világnak ama világossága!“ lenne az életnek, igen, az örök életnek vilá
Világosság, a mely szintén felülről, a magasból, gossága !
de nem a kandeláberek mécséből, hanem a menny
Akkor 0 benne magát az Istent fogadva be
ből alászállt Istenfia személyiségéből és életéből szíveinkbe, az Istennek hatalmával meggyőznők ezt
árad szét.
a világot, meggyőznők a testet s annak minden
Világosság, a mely nem mécsbélnek szemet kívánságát és nem lennénk soha többé a sötétség
kápráztató külső és ideig-óráig tartó fénye, hanem nek fiai, a bűnnek rabszolgái, hanem lennénk azzá,
az isteni szellemnek lelket általjáró benső és a mi ő volt, az Istenfiában Istennek fiai, — orszá
örökkétartó világossága. Melyet nem a papok, avagy gában királyi szabad n ép !
a papfiak, hanem maga a hozzáférhetlen világos
Urunk JézusI jövel s légy a mi világosságunk!!
ságban lakozó Isten gyújtott meg és bocsátott ő
Dr. Masznyik Endre.
benne erre a világra.
„Én vagyok e világnak ama világossága!“ Az
a világosság, a mely nem az élettelen kövekből
A „leányasszony".
emelt templomok oltárairól és gyertyatartóiból ömIrta: Farkas M ihályné K e n e sse y G izella.
leszti le özönsugár-fényét az egybegyült népre és
még lejjebb, az alant elterülő és vaksötétségbe
Az én lantomnak csak egy pár húrja van,
temetkezett szent városra, hanem az Istenfia élő tétova ujjakkal egyszerű melódiákat verek ki rajt.
személyiségéből az élet igéinek özönsugárival az
Világbolygató nagy események más íróra
emberszivekbe hatolva ott támaszt világosságot, a várnak, képzelet szülte árnyékalakok — hogy
hol eddig csak sötétség, s ott támaszt életet, a hol életre keltsem őket — engem nem csábítanak.
eddig csak halál uralkodott.
A kiket körülöttem látok nap-nap után, hús és
„Én vágyóké világnak ama világossága!“ Az vérből való emberek azok, a kikek történetét el
a világosság, a mely soha el nem múlik. Mert beszélem. A szűk keretben magam körűi egyesítve
„a ki engem követ, nem jár a setéiben, hanem látom olykor az élet minden törekvését, erényét,
életnek világa lészen annak. “ A kandeláber mécse hibáját, gondját, örömét, mint a hogy a kicsiny
séből kiég az olaj és újra sötétség lószen a tem harmatcsepp visszatükrözi a mindenség egész szín
plomhegyen is, meg a városban is. De a ki őt, e pompáját.
világnak ama mennyből alászállt világosságát, az
A rejtve nyíló ibolyát megkeresem a csalit
Isten Igéjét a maga szellemfényességével szivébe között: lássátok milyen imádásra^méltó a Teremtő,
fogadta, a t i Ő benne, az Igében él -— az soha még legcsekélyebb alkotásában i s ! A diónak
többé nem jár sötétségben, annak éltében, holtá lehántom fanyar burokját és úgy kínálom oda:
ban és holta után is mindenha az örök világosság „Ugy-e milyen édes magja v an ?!“ És ha tarka
fényeskedik. Mert csak egyetlen világosság vagyon, kövecset látok az útszélen, fölemelem azt is, hogy
a mely el nem múlik soha, és ez — az isteni szel ártatlan gyermeknek adjam játékszerül.
lemnek, az örök életnek világossága.
Egy jámbor hívő jelentékeny összeget hagyo
Ez a világosság — maga mondái — 0, a mányozott egykor falunknak, hogy a már meglevő
Jézus Krisztus, a ki tegnap és ma és mindörökké két haranggal együttesen még egy harmadik is zengené
ugyanaz.
ércnyelvével az Úrnak dicséretét. Messze városból
És mi teszi azzá ? Az Ő világossága egy szóval eljött a harangöntő-mester, hogy kipróbálja: milyen
megmondva: az Igazság! Igen, — igazság a szó hang illenék a többihez! Egy kis sípot hozott
szoros értelmében csak azóta vagyon ezen a vilá magával és odaállt vele a harang alá. Kíváncsian
gon, mióta ő eljött erre a világra. Mert ő, csakis néztük, vájjon mit művel? Belefujt egyszer, beleő jelentette ki Isten igazságát. A mire Atyja taní fujt kétszer, nem jött reá semmi felelet, de mikor elta
totta őt, azt hirdette s a mit Atyja parancsolt ő lálta az igazi hangot, a mely rokon volt vele, csodálatos
neki, azt cselekedte mindég és soha mást.
módon megszólalt a harang, -s tiszta dallamos búgása
Isten követe volt, Istenét követte is. Égből még soká ringott a levegőben. így vagyok vele én is.
jött, — égi dolgokat miveit és ég felé törekedett
Száz meg száz érdekes dolgot látok, tapasztalok,
a földön is. S onnan és oda mutatott útat nekünk a mi érintetlenül hágy, de ha az igazi hangot hallom,
is. Azért mondhatta magáról: „Az én tudományom hirtelen nagy csengés-bongás támad a szivemben.
nem enyém, hanem azé, a ki engem elbocsátott".
Ti értetek lelkesülök én, egyszerű naiv lelkek,
S azért mondhatta azoknak a zsidóknak, a kik martyrjai a kötelességtudásnak, a kik a jót belső
hittek vala néki: „Ha ti megmaradtok az én beszé kényszerből művelitek és nem tudjátok milyen
demben, bizonynyal én tanítványaim lésztek. És nagyok vagytok kicsinységtekben.
megismeritek az Igazságot és az Igazság szaba
Csillagos köntöst nem adok reátok, a hogy
dokká teszen titeket."
jártok-keltek hétköznapi ruhátokban, elővezetlek
Oh vajha megszívlelnék mi is ezt az 0 beszé kézen fogva és nem félek hogy bárki megcsúfoljon
dét és megmaradnánk abban, vajha megismernők benneteket, mert csillagot hord homlokán a Jó és Igaz.
az Ő igazságát és valóban szabadok lennénk!!
Ma a „Leányasszonyáról fogok beszélni.
Akkor egész életünk igazi sátoros ünneppé
* * *
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Ne botránkozzók meg senki ezen az elneve
zésen, nem jelent az semmi rosszat. Egyéliány
évtizeddel ezelőtt, mikor még egyszerűbbek voltak
az erkölcsök, s nem volt mindenki nagyságos űr,
kisaszonynak se hívtak minden urileányt. Kevésbbé
vagyonos nemesi családok hajadonjait leányasszony
nak nevezték s az én rajzomnak szerény hősnője
még abból a korból való. A nagy világban körülötte
azóta sok minden megváltozott, kisasszony lett
már a vámosi cseléd is, de ő neki eszébe se jutna
azért máskép hivatni magát, mint a hogy fölösleges
nek tartja mással csorélni föl különös formájú kalap
ját, pedig olyant még a hatvanas években hordtak
boldogult anyáink. Olyan szűkre-szabott, hosszú zsinoros kabátot se hord ma már senki, a milyenben,
gyér haján a bársony kalpaggal, kezében kopott
énekeskönyvével, vasárnapoként a leányasszony a
templomba fölvonul és csodálatosképen mégse jut
eszébe senkinek, hogy rajta nevessen, sőt a férfiak
tisztelettel megsüvegelik, leányok, gyerekek kézcsókolásra sietnek.
Az ő puritán egyéniségéhez más öltözet talán
nem is illenék, s tudja apraja-nagyja, hogy a
leányasszony a vidék igazi jóltevője, korlátolt
anyagi helyzetében is.
Mert ne higyjétek, hogy csak a gazdag tud
segíteni embertársán; a ki részvétét, alázatos hitét
osztja meg a szegénynyel, bizony mondom —amannál
gyakorta többet adott.
Leányasszony ott lakik a düledezésnek indult
udvarházban, a falu végén, annak is csak az
innenső felét tataroztatja össze, egymagának az
is elég. Régente, haj 1 népesebb volt ez a tájék.
A csűrbe, mely félrecsúszott tetejével üresen ásít
amott, nagy társzekerekkel gabonát hordtak, hogy
legyen miből eltartani a nagy háznépet, s azt a
fészek-alja vásott gyereket, mely az udvaron
kergetődzött.
Tenger a dolog egy olyan falusi gazdaságban,
hol a munkás kezek száma nem áll arányban a
fogyasztók sokaságával, kivált ha olyan rendszerető,
haragos kedvű ember a családfő, mint Gerő Ádám
nemzetes uram volt a maga idejében. Az a vézna
asszony dehogy tudott volna egymagában elégséget
tenni, ezer szerencséje, hogy a sok fiút egy kis leány
előzte meg, a ki már kicsiny korától kezdve az
édes anyjának a jobb keze lett.
Mikor más gyerek még babával játszik, ő
már kis testvéreit pólyázgatta, s alig hogy az isko
lából kimaradt, már az ő dolga lett a sütés-főzés a
sok napszámosnak, cselédnek; mikor más fiatal
kora ártatlan kedvtelései után járt, ő varrogatott
a család számára és nem jutott eszébe, hogy ez
máskép is lehetne. Ügyet se vetett reá senki, hogy
ezenközben szemrevaló hajadonná serdült, csinos
termetén megfeszült az ingváll, s barna haja pánt
likás végével majd a főidet érte. A fiatal jegyző
azonban úgy látszik mégis észrevette, mert elküldvén
a Gerő-házhoz tempós násznagyát, annak rendjemódja szerint feleségül kérette Anna leányasszonyt.
Ádám úr hamarosan kiadott a kérőn. A
leányt itthon nem nélkülözhetik, nem olyan világ
van, hogy lagzira, kiházasításra teljék, ő előtte
amúgy is nagy föladat áll, a fiú-gyerekeket kell

85

most már városi-iskolákra föladni s hosszú eszten
dőkön át nagy költséggel taníttatni.
Leányasszony véleményét e kérdésben nem
tudakolta senki, s a határozatba ő is belenyugodott.
Csak a jó Isten a tudója, nem hullatott-e titkon
könnyeket, de panaszkodni nem hallotta senki. Csak
a mosolygása lett kissé szomorú és a hangja csengett
még szelídebben. A munka hatalmas óvszer a
kétségbeesés ellen, leányasszonynak pedig volt része
abból bőviben 1
Mert nem kis dolog a sok kiadást meggyőzni
egy olyan kis gazdaságból, nem igen lehet ott
válogatni éjt s napot, s még így is odaül az ablakhoz
egy falánk mindennapos vendég az adósság képiben.
Ámde azért a fiuknak tanulniok kellett, ha
volt reá tehetségük, ha nem — ha utána rítt is a
kis ősi-birtok, mert megvolt kezdettől fogva az az
előítélet a magyar középosztályban, hogy a szeme
égett volna ki szégyenletében, ha valaha egy jóravaló iparos cégtábláján látja kiírva nagyratartott
nemesi nevét.
Tudományos pályára készültek tehát a Gerő
fiúk is, ki több, ki kevesebb igyekezettel, olyikat
egyik osztályból a másikba csak hathatós apai
fegyelem gyakorlása segített át —leányasszony pedig
rettegett, aggódott miattuk és küldözte utánuk az
elemózsiát és foldozta a ruháikat. Évről-évre nagy
lármával megtért szünidőre a Sisera-had, — a
sápadt asszony ott a karos-székben, örökös kötésével
kezében titkolt büszkeséggel nézte a tagbaszakadt
sihedereket és nem vette észre, hogy emellett
leányának ifjúsága örömtelen tovaszállt.
Azután még hosszú sora a gondterhes éveknek
következett, közben Bandi a pesti jogász is haza
jött, hogy a sok víg éjszaka után az akácvirágos
temetőben örökös pihenőt tartson ; ezek az őserőtől
duzzadó falusi fiúk olyan rosszul bírják a korhelyéletet! Leányasszonynak ezt mind át kellett élnie.
Egyszer végtére aztán csak kitanultak mind a
Gerő fiúk, s nem kellett többet őket hazulról istápolni,
igaz ugyan, hogy akkor már nem is igen lett volna
miből. — Kiből ügyvéd lett, kiből pap, kiből meg
doktor; egy igaz, csak az írnokságig vitte. Hej I
micsoda kovácsmester került volna ebből a fiatal
athlétából, — no de hát „iír“ lett ez is.
Egyik közülök meg is házasodott hamarosan,
s a „nemzetes asszony" még csak azt várta meg,
hogy az első pár harisnyát megköthesse az első
unokájának, aztán szép csendesen elköltözött ebből
a világból, melynek küzdelmeit úgyse győzte se
testi, se lelki erővel.
Ádám úr csak évek múltán követhette élet
társát, neki hoszszadalmas sínylődésen kellett át
vergődnie, míg az örökös nyugalom révében kiköt
hetett. Kínos nyavalya bénította meg és láncolta
keréken gördülő székéhez, tétlenségre kárhoztatva
őt, ki maga volt a megtestesült tevékenység, s
bizony ha azt mondanánk, hogy békésen tűrte
sorsát, vétenénk az igazság ellen!
Bizony, egy angyal türelmére és szelídségére
volt annak szüksége, ki el tudta viselni a haragos
beteg zsémbes szeszélyeit, ámde a leányasszony
győzte mindezekkel.
(Folytatása köv.)
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A bujdosó levele.
Az a bujdosó, a kiről szólunk, hatalmas, nagy
úr volt. Jószágának, becses marhájának se szeri
száma. Pénze soha ki nem fogyott, nem a ládájá
ból, — mert ott csak az aprópénzt, a garast és
dénárt tartotta olvashatatlan mennyiségben —
hanem a pincéiből. Más közönséges halandó a
pincéit, vermét legfölebb boroshordóval, gabonával
szokta megtölteni; a mi bújdosónknak pénze,
aranya, ezüstje állt ottan, garmada garmada mellett.
Gazdag, pénzes híre annyira elterjedt, hogy a ki
csak pénz dolgában megszorult, mind hozzá folya
modott; az ország grófjai kézből-kézbe adták az
ajtaja kilincsét. Sőt — a mi nagy sor — a király
is nála kopogtatott egy kis kölcsönért, ha nem volt
a konyhára,- ruháravalója s a katonái zsoldjukért
sürgették. Szóval igazi pénzeszsák volt, hatalmas,
rettegett úr Illésházy István. Élt pedig ezelőtt
kerek háromszáz esztendővel s vagy 10—12 vár
uralta. Legörömestebb Bazinban lakott, Pozsony
mellett, a hol ma is látni kertjét, szobáit s a hol
holta után el is temették. Nagyon kapzsi ember
volt s kapzsi természetéért nagyon sokan gyűlölték.
Hanem az igaz, értett ahhoz, hogy kell megfogni,
összezsugorgatni a pénzt, jövedelmezővé tenni a
gazdaságot. Maga látott minden munka után, néha
nyolc-tíz mérföldet lovagolt napjában s jobbágyait,
cselédeit dologidő derekán lepte meg. És azután
jól el tudta adni a termést, borát Lengyelországba
szállíttatta, a hol drága pénzen vették. Magára
alig költött valamit, nagyon egyszerűen élt, csecse
becsére pár dénárt is sajnált. Ilyen módon vagyona
húsz év alatt megháromszorozódott s felrúgott néhány
millió forintra. Énnyi gazdagság elbizokodottá tette
Illésházyt. Az Isten szép tehetséggel, éles szemmel
s ékesszólással is megáldotta s mikor az országgyűlésen beszélni kezdett, mindenki csak ő reá
figyelt. Szóval, tekintélyes ember volt, a kinek a
szavára a nemzet is, király is sokat adott.
A nagy hatalmat, gazdagságot azonban egyszer
csakmegsokallották az emberek, az elbizakodottságot
meg a . hosszútűrő Isten, a ki nem az áldozatok
sokaságában, hanem az alázatos, kegyes szívben
gyönyörködik. Illésházynak pőre volt a királyi
udvarral, mely nagy pénzszűkében lévén, igazság
talanul egyet sarcolni akart a dúsgazdag főúron.
Illésházy, a törvényre hivatkozva ellentált s bizo
nyítgatta igazát. Rosszakaró irígyei besúgták az
udvarnál, hogy „kemény beszéddel11szólt az uralkodó
és tanácsosai felől. Most már nem holmi kártérítésért,
hanem egyenesen felségsértésért fogták pörbe, a
felségsértésnek büntetése pedig régi magyar tör
vény szerint fej- és jószágvesztés volt. Tanú az
irigyek sorában akadt elég, pedig Illésházy ebben
a vétekben igazán ártatlan volt. A métatlanul
megtámadott főúr a törvényekre hivatkozott, melyek
szerint magyar nemes fölött csak az országgyűlés
ítélhet. Mind nem használt semmit, sőt az ellen
kezés még olaj volt a tűzre. Illésházy ellenségeiből,
papokból, jószágra éhes idegenekből rendkívüli
bíróságot állítottak össze, de ez sem találta a
bevádolt urat bűnösnek. Az udvar és a titkos irigyek
szövetkezete azonban már elhatározta Illésházy
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vesztét, már előre megosztoztak várain és jószágain.
Biztos börtön, esetleg vérpad várt reá. Midőn látta,
hogy hasztalan erősítgeti ártatlanságát, 1603-ban,
egy esős novemberi éjjelen elmenekült Bécsből.
Menekülésben még egyszer hosszabb levélben kérte
Rudolf királyt, hogy vizsgáltassa meg ügyét elfo
gulatlan, igazán ítélő birákkal s azután kevés pénzt
magához vévén, Lengyelországba bújdosott. A
szomszédos, velünk együtt érző, szenvedő lengyel
nép tárt karokkal, testvérszívvel fogadta minden
bújdosónkat. Nála talált menedéket illésházy is s
onnan várta reménykedő lélekkel ügye jobrafordulását.
Illésházy menekülése után azonnal kimondták
a szigorú ítéletet: feje vétessék s jószágai elkoboztassanak. Fejéhez nem férhettek, de a mi vagyona
volt, mind elprédálták az „éhes bírák“. Még fele
ségének, a derék, hű Pálffy Katalinnak testi ruháit
is elvették, csak egy talpaalja földet sem hagytak
néki. A feleség azonban nem esett kétségbe ; tilta
kozott a jogtalan foglalás ellen s erős téli hideggel
útnak indult Prága felé, a hol Rudolf király lakott,
hogy férje számára kegyelmet kérjen. Hónapokig
időzött Prágában, ajtótól-ajtóra járt pártfogásért,
de csak ígéretekkel áltatták. Bámulandó hős lelke
volt ennek az asszonynak; míg maga sokszor
szinte odavolt a reménytelenség miatt, ura szívébe
egyre öntötte a bizalmat: valódi sareptai korsó
volt lelke, a melyből sohasem fogyott ki a vígasz
talás olaja. És a reményoltogatás jólesett az idegen
földön élő férjnek. A hatalmas úr, a kit szédítő
magasból mélységbe sújtott a Mindenható keze,
a hontalanság kenyerén magába szállt. Vizsgálni
kezdte életét s rájött, hogy a miben eddig bol
dogságát kereste, semmivé vált, eloszlott, mint
füst és pára. Érezte hogy a földiekben való bízás
megcsal, fövényre épít, a ki világi gazdagságra
épít; csak az nem csalatkozik soha, a kinek az
Isten minden bizodalma. A hajthatatlan, szenve
délyes, bosszúálló indulatú férfi megtisztult a szen
vedés tüzében s minden földi mocskot levetve,
alázatos imádságban kérte teremtő atyját, vegye
el róla dorgáló ostorát. Az a levél, mit otthon
búskodó, hív Katalinjának írt, már a megnemesedett,
Istenével megbékélt Illésházy szivéből fakadt. Meg
nyugodott sorsán s arra kéri feleségét is, nyugodjék
meg, az Úr nem feledkezik el a benne bízókról.
A levél Landskronában (Krakkó) kelt s oly meg
ható a tartalma, hogy olvasása közben mi magunk
is megenyhülünk.
A levél így szól :
„Köszönetemnek és magam ajánlásának utána,
szerelmes atyámfia, az Úristentől lelki és testi
nyugodalmat kívánok néked. Én, hála Istennek
az Úristen kegyelmességóből nagyobb részéből
megbírtam ez nagy háborúságot. Magam is immár
jobb egészségben vagyok. Könyörgök az Úristen
nek mindennap, hogy az ő szent_ lelkét el ne
vegye tőled, szenvedhesd te is az Úrnak akaratját
békességgel és keresztyén szívvel. Adjon erőt
bújdosásodhoz és munkádhoz ; ennél kisebb dolgok
sem lesznek az ő szent akartja nélkül. Panasz
kodhatnánk azért mi is mind Szent Jobbal s mind
Szent Dáviddal: ok nélkül megsokasodának a mi
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ellenségeink és íme, mikor az Úrban bízunk vala, nyughatatlankodjál, ne sápolódjál, hagyd az Úrra
tört veiének minékünk, kiben megfogának, meg Midének elmulandók, a világ csak háborúság.
fosztanak, megölének. Uram, tekints reánk, mert
Látom, a magyarok közt egy atyánkfia sincs,
tebenned biztunk ; ne bocsásd szájokra a mi ellen ki melletted volna és dolgodat futni tudná, szolgánk
ségeinket, hogy ne emelkedjenek föl és ne ütközze sincs olyan. Csak az egy Úristen vagyon velünk.
nek meg bennünk azok is, a kik az Istent várják 0 szent felsége vézéreljen minden utaidban. Az
és ő szent felségében bíznak.
Úristen éltessen és tartson meg. Kelt Landskorona
Ennek meg kellett lenni. Bizony sok köny- várából, 2 Febr. 1604. Illésházy István."
hullatással könyörögtem az Úristennek ez két
A mit a bújdosó főúr remélt, nemsokára betel
esztendőben, hogy ő szent fölsége megszabadítson jesült. A nemzet megunta az idegen uralmat s
ettől; főképen Prágában éjjel is sok könyvem Bocskay István fejedelem vezérlete alatt feltámadt
hullott; de az Úristen ugyan így akará. Miért ? Nem gyűlölt elnyomói ellen. Zászlóit győzelem után
vagyunk méltók kérdezni ő szent felségétől; legyen győzelem koszorúzta. Az üldözött, bújdosó hazafiak
az ő szent akaratja, csak adjon nekünk szent sorban hazatértek, így Illésházy is, a kit a fejedelem
lelket és erőt, hogy békességgel szenvedhessük barátja s atyjaképen fogadott. Ő volt a híres bécsi
az őszent keresztjét és a mi szánkból ne fogyjon ki békekötésnél Bocskay és a nemzet megbízottja.
az ő szent nevének dicséreti. Elég kegyelmesség Elkobzott javait mind visszakapta, nevéről a
az Úristentől az minékünk, nem hágy el bennünket, vád foltját letörlé a törvény s a nemzet érdemeiért
mindennapi kenyeret parancsol és meg is fizet még a nádori méltóságra emelte. Pályája, melyet időnaz őtet nem fölöknek a boszúságért. Hagyjuk reá kint fogyatkozások s áldástalan harcok gyűlöle
a boszúállást. Ha meghaltunk volna, úgy is minden tessé tettek, teljes dicsőséggel, az emberek hálá
ide maradt volna, minden. Az Úristen a mi kévé jára és kegyeletére méltóan fejeződött be. így sújt
sünkét ha azoknak nem bírta, a kiknek mi gon porba és emel magagasra Isten az ő csudálatos
doltuk, ki állhat ő szent felsége ellen ? Legyen hatalmú és jóságú karjával.
Krónikás.
az Úr akaratja. Kérlek azért, mint szerelmes atyám
fiát, most mutasd meg, bűntelen szenvedésedben,
ARANYKÖNYV.
hogy igaz keresztyén vagy. A ki bűnén szenved,
semmi szenvedés a z ; de a ki bűntelen szenved,
A lajoskomáromi ágost. hitvallású evangélikus
az szép és jó.
egyházközség pénztárába a templomépítési - alap
Szuhay, a mi és az igazság ellensége, izent, javára a következő adományok folytak be : Macher
hogy gratiat kérjek, ő megszerezi, de úgy, hogy György s neje, házasságuk 25. évfordulójának
Trencsént és az ingó marhát odahagyjam. Én emlékére : 30 K, Schuritzberger Pál boldogult neje
pedig sem magamat, sem tégedet el nem árulhatlak. emlékére: 20 K, Reisz József s neje, egyetlen
Magamat azért, hogy lelkem ösmerete ellen bűn leánya férjhez menetele alkalmával: 10 K, Johanek
telen lévén, magam magamat árulónak nem vall Mihály és neje Közép-Bogárdról: 20 K. Ugyancsak
hatom. Inkább így akarok meghalni. Az Úristennél a templomépítési alap javára a konfirmáció emlékére:
és ez világ előtt maradjon az ő isentelen csele Schnitz Andrásné első unoka leánya konf. emlé
kedetek és az én méltatlan hántásom és ártatlan k ére: 10 K, Weilaud Mihály s neje: 12 K, Grosz
ságom. A te igazságodat, jószágodat, abból való József s n eje: 10 K, Reizinger Károly s neje : 5
jövedelmedet elveszteni nem akarom, nem is méltó. K., Walter Mihály s n eje: 10 K, Reisz József s
Abba ne bízzál, hogy sem könyörgésnek, sem neje Bpestről: 10 K, Nyikos János s neje: 6 K,
isteni félelemnek, sem igazságnak ezeknél valami Kszellmann Mihály s n eje: 6 K, Johanek Mihály
helye legyen. Járj igazi úton, veled leszen az Úr s neje : 6 kor., Szarka István kertész s neje 6 kor.,
isten. Míveld meg azt, a mi tőled lehet, a többit Mosberger Pál s neje úrvacsorái borra: 10 K,
hagyd az Úristenre. Elrendeli az Úristen a mi Wieand János s neje szintén úrvacsorái borra; 10
kevés életünket is, nem sok kell immár minekünk. K, Varga János s neje 6 szál nagy oltári gyertyát,
Ha az Úristen ezt reád bocsátotta, veled is leszen, Mosberger György s neje: 36 csillárgyertyát, Wimmer
azután ne fáraszd, törjed magadat, jöjj ide hozzám, Erzsébet Németországból: 36 csillárgyertyát. — Isten
az Úristen itt is gondunkat viseli. Bizony, csak téged áldása szálljon a kegyes adakozókra.
szánlak, mindent semminek állítok; mindazokban
A hívek közűi az Űr vacsorához járultak: Virág
egyéb részünk nem volt, mint a mit megettünk- vasárnapján : 93 férfi, 123 nő — 216: nagypénteken:
ittunk, azt is sok búval, ez két esztendőben, a 134 férfi, 157 nő = 291; húsvétvasárnapján: 54 férfi,
többi másé. Salamon megírja Ecclesiastes köny 36 nő — 90; húsvéthétfőjén: 57 férfi, 54 nő —
vében, második részbe, olvastad sokszor, mégis 111; mindössze 338 férfi, 370 nő = 708. Újév
olvasd m eg; vigasztalásodra lészen, a Jób és Dávid óta az eddigi perselyjövedelem: 120 K. 47 f .
király panaszolkodása is, tűrjük el mi is hálaadással,
mint azok.
VEGYES.
Azt értettem, hogy senki nincs az Kánné asszo
nyom (Khuenné, Pálffy Magdolna, Illésházyné leg
Budapesten az uj lelkészi állásra folynak a
kisebb öcscse) véi közül is veled, kit bizony igen próbaszónoklatok ; másodiknak Révész János nagy
bánok, mert bizony senkitől sincs tiltva atyjafia bányai, harmadiknak Blatniczky Pál beszélt nagy
vagy barátja mellett könyörgeni. Ilyen az emberekbe számú közönség előtt.
való bízás. Boldog az, kinek az Úrban az ő bizo
Kőszeg. A kőszegi ág. hitv. ev.. egyházközség
dalma; nem hágy el az Úristen. Azt is értettem, hogy közzétette rövid, de érdekes értesítőjét. A bevezetés
a hideg lel, ki igen nagy hántásomra vagyon. Ne különösen megemlékszik a „Bibliai társulat" ünne
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péről s hálával említi az Isten kegyelmének azt a
jelét, hogy egy időben Kőszeg volt a magyar
bibliák nyomtató műhelye. Megemlékezik Michaelis
Izidor nyug. lelkész kitüntetéséről s a presbitérium
ban történt személyváltozásokról. A gyülekezet
serényen készül új templom építésére. Született 41
gyermek; meghalt 62 (fogyás 21); confirmáltatott
46; úrvacsorához járult 1101; esketések száma 12
(6 vegyes pár). Az elemi iskolába 179 gyermek
járt. A helybeheli tanintézetekben 133 növendék
részesült a lelkészek vallásoktatásában. A gyüle
kezetnek jótékonysága példás : belső és külső egy
házi célokra gazdagon csörgedez az ősi forrás. A
gyülekezet bevétele: 27,900 korona, kiadása 26,000
korona Vagyonértéke 422,509 kor. A templom
alap 170,000 kor. tesz ki s ma-holnap elérkezik
az ideje, hogy a gyülekezet fekvés és stilszerűség
tekintetében egyaránt méltó hajlékot emeljen Isten
tiszteletének. A gyámint. gyűjtése: 383 kor. A
diakonissa-egylet adatait egyik minapi számunkban
közöltük. Általában az egész gyülekezet a virágzás
és belső gazdagság képét mutatja.
Pozsonyi evang. gyülekezetünk f. é. április hó
30-án a lelkészválasztás ügyében rendkívüli köz
gyűlést tartott és Steltzer Endre indítványára azt
határozta, hogy Fürét János örökét meghívás útján
tölti be s minden pályázat kizárással, próbaszónoklat
mellőzésével egyhangúlag Pröhle Henrik kőszegi
lelkész meghívásában állapodott meg. Pröhle eddigi
lelkészi működése biztosítékot nyújt, hogy a po
zsonyi gyülekezet benne buzgó lelkipásztort kap,
kit eddig is hívei szeretettel és becsüléssel környé
keztek. Nevezetes határozata a közgyűlésnek még,
hogy ezentúl az összes papok tartoznak magyar és
német nyelven hirdetni az Isten igéjét.
Yadosfa az április 30-án tartott lelkész
választó közgyűlésén a hívek rendkívüli érdeklődése
s tömeges részvétele mellett, nagy lelkesedéssel
egyhangúlag László Miklós administrátor — segéd
lelkészt választotta meg rendes lelkészévé, ki édes
atyjának örökébe május 21-én lesz beiktatva.
A bokodi ünnep. Szép ünnepség színhelye
volt a fejér-komáromi egyházmegyéhez tartozó Bö
köd f. hó 1-én. Smid Mihály lelkész s kiérdemült
esperes ünnepelte lelkészi szolgálatának ötvenedik
évfordulóját. Részt vett az egyházmegye lelkészi
és tanítói kara Jánossy Lajos esperes és báró
Solymosy Ödön egyházmegyei felügyelő vezetése
mellett; a község és a környék értelmisége valláskülönbség nélkül. Az üdvözlő beszédekben s az
ebéden elhangzott felköszöntőkben megnyilatko
zott jókívánságokhoz a magunk részéről is szívesen
járulunk.
Amerikai lutheránus pap Magyarországon.
Az Észak-Amerikai Egyesült-Államokból a pensylvaniai lutheránus egyház synodusa a területén lakó
magyarországi tót nyelvű evangélikusok részére
megbízható lelkipásztort kért a magyar evang. püs
pöki kartól. A kint lévő lelkészek egyrésze ugyanis
rovott múltú egyén, a ki ítélet elől bujdosott ki az
újvilágba s így nem alkalmas arra, hogy a népet
Isten igéje szerint nevelje. A synodus megbízásá
ból Ramer A. L. a philosophia doctora és scrantoni
lelkipásztor a minap Magyarországon járt s a
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május 4-iki püspöki értekezleten is megjelent,
hogy az amerikai testvérek kérelmét élőszóval is
megokolja. Sajnos, vállalkozó lelkipásztor nem akadt
s így Amerika küldöttje eredmény nélkül tért viszsza. Ramer úr Pozsonyban is megfordult és hír
szerint 3000 korona fizetést ajánlott fel megbízói
nevében, a kiköltöző evangélikus lelkésznek.
Lelkésziktatás. Egyházmaróton a napokban
iktatták be az új lelkészt, Bobál Sámuelt. A
beiktatást Kramár Sámuel [lissói és Rell Sámuel
teszéri lelkészek végezték.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1905. április hó 1-től
30-áig befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1905-re: Sulyok
Ede, Károly Emma, Sztankay F. Béla, Somlyóvidéki evang.
lelkészi kör, Daray Vilmos, Epbinder Károly; 1904-re:
Alsónógrádi ev. papi értekezlet, Bakó János, Korossy Emil.
2. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1904-re:
Kender János; 1905-re: Jávor Endre.
3. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1905-re:
ifj. Rottmann Jakab : 1904-re: Kiszely János, Waurtek J. L.
Összesen befolyt 83 korona.
Budapest, 1905 május 1-én.
B en d l H enrik,
társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az Írásokat: mert nektek úgy tetszik
hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.
M á ju s

Reggel.

Este.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Zsid. 12, 1—11.
Krónika I. 30, 9—19.
Pét. I. 1, 3—9.
Zsid. 13, 9—14.
Róni. 8, 28—39.
Efez. 2, 1 9 -2 2 .
Zsolt. 66, 1—20.
Zsolt. 119, 12—24.
Ezs. 35, 1—10.
Kor. I. 7, 17—24.
Jel. 21, 1—8.
Tit. 3, 1—9.
Ján. 16, 5—15.
Jak. 1, 16—21.
Csel. 2, 42—47.
Zsolt. 19, 1—13.
Csel. 3, 1—26.
Zsolt. 119, 89—97.
Csel. 4, 1—22.
Zsid. 4, 12—13.
Csel. 4, 23—31.
Luk. 8, 19—21.
Csel. 4, 32—37.
Kol. 1, 24—29.
Csel. 5, 1—16.
Jer. 11, 1—8.
Ján. 16, 23—30.
Jak. 1, 22—27.
Ján. 14, 1—14.
Ezs. 58, 1—14.
Luk. 11, 1—13.
Luk. 6, 43—49.
Márk. 11. 20—26.
Márk. 7, 1—8.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.* Lukács 11, 28.

gy 15 éves ev. vallású leány,
ki a női ipari és kereskedelmi
tanfolyamot sikerrel végezte,
magyarul, németül és kevéssé fran
ciául is beszél és a szabáshoz is
ért, a nagy szünidő alatt, esetleg to
vábbra is megfelelő állást keres vala
mely ev. családnál.
}
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