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MI ATYÁNK,
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben,
A ki nekünk- a zt rendeled, ■

T T

•—

-_ '}

Add meg ma is mi kenyerünket,
Ó h! ne hagyd el az éhezőt,
Kórtól, nyomortól, óvj. Bennünket,; *
é v

í »j

Harc és viszály hatalmát törd meg,
S tedd Béke földivé e földet.
• ir

A T e neveti szenteltessék meg,
Hogy szívünk hü legyen s igaz,
És a ki Tőled messze tévedt,
Segíts, Hozzád vezetni azt.
Mert ki abban, mi a T e dolgod
Szorgalmatos, csak az a boldog.
O h! jöjjön el a T e országod,
Most és ha az idők betelnek; —
Magadhoz T e csak azt bocsátód,
-^fCi szívben tiszta, mint a gyermek.
Óvd hát, mint fagytól a fa ágát,
Bűn-, szennytől szivünk tisztaságát.
A T e akaratod legyen meg
A földön, mint a mennyben is:
S ha sújt a sors, a vész nem enged,
Add, Rád ösmemünk ebben is.
Szállj harcba mi bűnös testünkkel,
Hogy jó- s bal-sorsba' ne essünk el.

Bocsásd meg a mi vétkeinket,
Miket magunk is gyűlölünk,
Mint megbocsátunk, a ki minket
Megbánta s rosszul bánt velünk.
Hibánkat és bűnünk' T e látod,
De elfödi irgalmasságod.
És ne vígy minket kísérteibe,
S ha mint Ö t egykor a gonosz,
Egy magas hegyre fölvezetve,
Mindent ígér, s szívünk haboz:
Segíts meg minket is, miként Őt,
S Igéd elűzi a kisértőt!
De szabadíts meg a gonosztól,
S örök haláltól! Légy velünk,
ígérve szebb hont a síron túl,
Víraszd hajnalra éjjelünk;
S hogy szebb hazát találjunk Nálad,
Törd meg hatalm át a halálnak!

Úgy légyen:" így könyörgünk Hozzád.
S ha elföd majd a sírhalom,
Vígy oda, hol Tiéd az ország,
A dicsőség s a hatalom,
Hol trónod örök fényben áll fenn. . .
Most és örökre : ámen. Á m en!
Ifj. SZÁSZ BÉLA.
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A gazdag ifjú.
Bizony mondom néktek, hogy a
gazdag nehezen megyen bé a
mennyek országába.
Máté 19, 23.

Az isteni Mester tovább ment utolsó útján, a
királyi város, Jeruzsálem felé.
Útközben sok mindenről beszélt tanítványainak,
— egy Ízben a gazdagokról és általán a világi
gazdagságról is. Szokása szerint egy-egy példázat
hoz fűzte felséges kijelentéseit. Most épen a gaz
dag emberről és a szegény Lázárról szólt.
E szép példázatot ismerjük mindnyájan. Meg
ragadó párhuzamos képben a gazdagság veszedel
mét festette le abban oly élénk színekkel, hogy
szinte megdöbben tőle az üdvét féltő lélek. Mert
nemcsak a jelen, hanem a jövő élet sorsát is fel
tárja előttünk. Amazt minden múló örömével és
nyomorúságával, — emezt a múló örömöt követő
örök kínnal és a pillanatnyi nyomorúságot követő
örök boldogsággal.
E példázat hatása nyomban mutatkozott. Kör
nyezetében, úgy látszik több gazdag ember is volt.
Ott voltak a világi gazdagságot kedvelő s hajhászó farizeusok, — de ott volt egy gazdag ifjú
is s ennek szivére oly hatást gyakorolt az elhang
zott beszéd, hogy menten térdre hullt a Mester
előtt és mintha már is félne a gazdag ember
élénken ecsetelt szomorú sorsától, szorongó lélek
kel kérdi: „Jó M ester! mit cselekedjem, hogy az
örök életet elnyerjem?*
,r
. .
Jézus megütődik á szokatlan citnzSsen-'és legott.
vissza is utasítja azt, mondván: „Miért mondasz
engem jónak? Nincs jó, csak egy, az Isten!*
Mely nevezetes mondás egy Jézusnak ajkán ! A
végesség köréből a lelket fel a végtelenségbe, az
örök eszmére, a földről az égbe irányítja; Mi, kik
itt lent a föld színén földi testben járunk, tehát
még ő a szent és igaz ember is, csak ember s
mint ilyenek Istennek, az egyedül való Jónak szol
gái és eszközei vagyunk. Közös feladatunk: telje
síteni az Ó akaratát, munkálkodni az Ő országa
eljövetelén, ázva, fázva, éhezve, szomjuhozva, küzdve,
fáradva, szenvedve szünes-szüntelen. Ezt tette maga
az isteni Mester is. Egész életén át az volt eledele,
hogy teljesítse a mennyei Atya akaratát, bárha
Thég a rókáknak barlangjuk, a madaraknak fészkük,
neki nem volt hová fejét lehajtania sem Azért
oda fordul a rendre utasított gazdag ifjúhoz s csak
annyit mond neki: teljesítsd te is Istentől eléd
szabott életfeladatodat, vagy — hogy saját szavait
idézzük: „Ha be akarsz menni az életre, tartsd
meg — hisz ismered! — tartsd meg a parancso
latokat !“
A gazdag ifjú erre a tudatlant játszva azt
kérdi: „Mester! melyeket?* Az Úr nem vonja két
ségbe jóhiszeműségét, azért nyugodtan kioktatja
őt, mondván: „Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál;
ne orozz; hamis tanúbizonyságot ne mondj; tisz
teljed atyádat és anyádat és szeressed felebará
todat, mint magadat*.
Csak ezeket ? Hiszen — feleli rá egész önér
zettel — „én mindezeket megtartottam ifjúságomtól
fogva: mi fogyatkozás vagyon még bennem?*

Jézus erre mélyen a szemébe tekint s látván
(legalább a látszat ezt mutatta), hogy egy komoly
törekvésű egyénnel van dolga, megkedvelő és szinte
kész őt tanítványává avatni. Azért kiszabja neki a
kemény feltételt: Jó, — de egynek mégis hijjával
vagy. „Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el
minden vagyonodat és osztogasd ki a szegényeknek
és kincsed lészen a mennyországban ; azután jer
és kövess engem!*
íme, az utolsó és legnagyobb követelmény. A
törvénynek nem betűje, hanem lelk e: a feltétlen
istenszeretet és istenszolgálat. Mintha csak mon
daná: ne részletekben, egyes darabokban, hanem
egészben és teljesen töltsd be a parancsolatokat:
mondj le végkép e világról és élj kizárólag az
Istennek! Mindent feláldozva, egyet ismerj csak,
a mit én ismerek és egyet tégy csak, a mit én
teszek : úrból légy szolgává, gazdagból szegénynyé,
mindenestől másé, a legszentebb célé, az ístenországáé. S ez országért, ez örök isteni világ- s ember
célért lépj arra az útra, a melyen én járok s
haladok mindég csak előre, lépj a lemondás, ön
megtagadás és önfeláldozás, lépj, hogyha kell, ha
az Isten akaratja veled, a halál útjára. Mert a
világi gazdagság után még egy más áldozat is vár
re á d ; Isten országáért nem nagy ár ez a földi élet
sem. Hiszen a ki elveszti az életet én érettem, meg
nyeri az igaz, az örök életet.
A gazdagé ifjú elérti az isteni szót: arca be
borul, a szíve megfájdul s búsan sóhajtva távozik,
mert ...... . sok. jószáaa,- volt.
• .
x*-.— u

g nem

életáld o zato T S v áh r^ié^íH m e^^attó l is vissza
rettent volt. E világ szeretető, ;.a gazdagság és
vagyon drágább neki az örök üdvösségnél.
Jézus hagyja őt békén elmenni. Erőszakkal
senkit sem lehet üdvözíteni. De nem állhatja meg,
hogy tanítványaihoz (kikkel ép az életáldozat, a
halál útján van) oda fordulva meg ne jegyezze
elborult lélekkel: „Bizony mondom néktek, hogy
a gazdag nehezen megyen bé a mennyek orszá
gába!* Igen — folytatja tovább — „Könnyebb a
tevének általmenni a tű fokán, semmint a gaz
dagnak Isten országába bemenni*.
S csodálatos, hogy a beszéd még a tanítvá
nyoknak is igen nagyon kemény beszéd vala. Szinte
meghökkentek rajta. Hiszen e világot és annak
javait annyian szeretik. S ha szinte mindenki
(bizony talán ők is), akkor — kérdik — „kicsoda
üdvözülhet hát?*
Jézus nyugodtan válaszol: „Embereknél ez
lehetetlen; de az Istennél mindenek lehetségesek!*
Isten, a ki a kövekből, ő a gazdagokból is teremt
het fiakat. E kijelentésre aztán megnyugszanak a
tépelődő lelkek, sőt a lobbanékony Péter már
szinte kérkedve említi fe l: „íme, mi mindeneket
elhagytunk és követtünk tégedet*. Sőt bizonyos
gyermekes érdeklődéssel és kíváncsisággal azt is
hozzá teszi kérdésképen: „Mi lesz tehát velünk?*
Mi lesz veletek? Akarjátok tudni? Hát Mes
terük a jövendő jutalom iránt sem hagyja őket
kétségben. Utam utatok, — sorsom sorsotok. Jertek
utánam s majd meglássátok: „A ki én érettem és
az evangyéliomért hágy el mindent, száz annyit
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nyer, megnyeri az örök életet*. De abban a „min
denébe benne van ez a földi élet is. Én életemet
adom érettetek, — mit adtok ti értem? Majd
megválik ott fent — a királyi városban, Jeru
zsálemben !
Dr. Masznyik Endre.

Hitért, hazáért.
Irta: Gagyhy Dénes.
(Folytatás.)

Elolvasván, Mária arcára borította a levelet s
izzó ajkát odanyomta a lelketlen betűkre, úgy csó
kolván titokban annak vonásait, kinek é csókból
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felhők mögül és nyájasan mosolygott be a beteg
leány szobájába, a ki felvidult szívvel, véghetetlen
szerelemmel, de bizonytalan reménységgel gondolt
egy messze távozott lovagra, a ki magával vitte
lelke felét. Ha valaki látná a párnáin hanyagul
heverő leánykát, azt hinné, hogy az ugrándozó
sugarak játékában gyönyörködik. Pedig dehogy...
Testi szemeivel talán semmit sem látott, szelleme
világított, előtte és szívét követte útjában. A szerelem hónapja, május is gyorsan eltelt
s beállott június. Az egyezség értelmében 11-én
kellett volna Máriának és nászkiséretének útra
kelnie, Mentői közelebb jött ez az időpont, annál

Illósházy István.

soha sem fog jutni egy is, sőt magát megtartóz
tatva, távolodni fog tőle, nehogy egy önfeledte pil
lanatban, a szerelem ördögi erejétől és varázsától
kényszerítve, megtörje esküjét, melyet majdan letesz
egy olyan férfiúnak, a kit akkor lát először. Aztán
felemelte a papirt és átnyújtotta anyjának.
— Köszönöm, anyám, — szólt — üzend meg,
hogy hálás vagyok az üdvözlésért és június havá
ban értem jöhetnek.
— Úgy lesz, gyermekem.
A főhercegasszony eltávozott, a ‘nap előbújt a

izgatottabb lett. Talán nem is azért, hogy mennie
kell, inkább azért, mert nem érkezett, a kit olyan
nagyon várt. 10-én este még semmi hír sem volt
felőle. Az elébe küldött lovaslegények azzal tértek
vissza, hogy nem hallottak róla. Éj borult a tájra,
mindenki lepihent a városban és a kastélyban.
Egyedül a királyleány szemét kerülte az álom,
pedig pillái le voltak hányva s a rá vigyázó szol
gáló, abban a hitben, hogy úrnője alszik, maga is
elaludt. Éjféltájban, a halotti csendben, könnyű
zaj tévedt fel a kastélyba, melyet senki sem hal-
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lőtt, csupán a beteg mátka. Hirtelen felkelt, még
papucsot sem bűzött lábára, a várútra nyíló ablak
hoz szaladt, redőnyeit széthúzta s a felvonó hid
előtt öt lovast pillantott meg — vezérük a régi
vezér: Bocskay István.
Szivére szorította kezét és úgy csendesítette.
— Ne dobogj, ne dobogj — suttogta — nem
szabad dobognod.
És olyan boldog volt, életében először, a milyen
nem is lett többé soha. Ott maradt az ablaknál,
míg a magyar vendégek bevonultak, aztán lefeküdt.
Alig hajtotta a fejét vánkosára, egyszerre elaludt
— és álmodott szépet, gyönyörűt, a mi talán csak
a paradicsomban történhetik meg, vagy tán még
ott sem. . . . Nem volt ő többé beteg, hirtelen meg
gyógyult és kész volt az útra minden percben, bár
az orvos semmi áron sem akarta megengedni.
Másnap, az ő kértére, anyja kereste fel szo
bájában Bocskay István kíséretében. Mint a gyer
mek, valami kedves játék után, úgy szaladt a baj
nok elébe. Két kezét nyújtotta, de mintha eszére
tért volna s attól félne, hogy elárulja magát, lán
goló két arcát félénken lesütötte és szemérmesen
susogta:
— Hozta Isteni
Bocskay az elébe nyújtott kezet megcsókolta.
— Boldog vagyok fenség, hogy egészségben '
láthatom. A riasztó hir mindnyájunkat levert, főkép
engemet, a ki nemcsak névről ismertem.
— Ki tudja, nem lett volna-e jobb amúgy, h a ..
— A hervadó virágnál mindig szebb és ékesebb a virúló.
:;
ifi*
i
— így mondják a költők, de ön nem áz.
— Nem fenség, ez igaz. Közöttünk óriási a
különbség: ők hazudnak, ámítanak, én meg igazat
mondok.
— Megint hizeleg. De mit gondol, mikor indul
hatunk?
— Az fenségedtől függ teljesen. Erdély akkor
örülne, ha mielőbb láthatná és üdvözölhetné.
— Ki tudja, meg fognak-e szeretni?
— Arra a hitet leteszem már most. És ha
akadna valaki, a ki illetlen szavával megbántani
merné, én magam, kardommal aprítanám össze.
— Igazán védelmemre kelne, ha úgy hozná
az idők sora, hogy szükségem volna rá?
---Fejedelmemé és fejedelemasszonyomé utolsó
csepp vérem is.
*
— És ha nem volnék fejedelemné, akkor is?
— Mindenkoron.
— Ah .. .!
Szólni nem tudott már többet, mert a főher
cegasszony közbelépett s rövid bucsúzás után el
távoztak.
Az indulás napját június 15-dikére tűzték ki,
mint végleges határidőre. Felkészült maga az anya
hercegnő is, mert nem lehetett visszatartani, hogy
el ne kisérje leányát. A mi egyébként helyén való
is volt, mert csak nem mehet esküvőre a leány
anyja áldása nélkül. Öt nehéz határt szereltek fel,
a menyasszony, hozzátartozói és női cselédsége
számára. Egyet Bocskaynak és a velük utazó lavanti
püspöknek bocsátottak rendelkezésére. Harangzúgás,
ágyúdörgés között és a nép áldásától kisérve, kel
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tek útra. Utjok fáradságos és veszedelmes volt,
noha háromszáz testőrkatona kisérte a hercegi zsol
dosok közül s aztán mellettük volt Bocskay, a ki
Mária hite szerint, maga felért egy kisebb csapat
tal. Bécsújhelyen, Pozsonyon át, a Yág völgyén le,
közel egy havi hányódás után eljutottak Kassára,
hol már várta egy kisded portával Báthori Zsigmond követe, Bogáthy Imre, a ki lelkesen üdvö
zölte e menyasszonyt és a násznépet.
Innentől kezdve valóságos diadalúton jártak.
Virágeső hullott rájuk és majd minden városban,
meg nagyobb helységben víg danával és üdvrival
gással fogadta a lakosság. Mikor Kolozsvár felé
közeledtek, a város határában lovas bandérium
vonult az érkezők elé, ágyúdörgés hirdette, hogy
itt van a fejedelem arája, a kit maga a pápai követ,
Alfonz páter fogadott ékes dikcióval, a nép pedig
hangos zeneszóval és szüntelen éljenzéssel kísérte
a főtérre, a fejedelmi palota elé.
A főhercegi hölgyek el voltak ragadtatva a
magyarok szeretetreméltóságától és lovagiasságától
s nem győzték magasztalni a nemzetet, nemcsak
Bocskay előtt, de egymás között is. Pár napi pihenőt
tartottak, aztán Tordán és Enyeden keresztül, el
indultak Gyulafehérvárra. Indulás előtt egy nappal
Bocskay elvált tőlük és előre sietett, hogy urának
leszámoljon küldetéséről és előkészítse a történendőkre.
Báthori Zsigmond izgatott türelmetlenséggel
várta menyasszonyát, annál inkább, mert már titok
ban láttok.^I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t q tszktt neki a jialvány
Ságtól és szerelmed vígytóisarkalva, egyjkMzalmas
orvosa, Genga Simon társaságában, olasznál! öltözve,
eléje ment Máriának és Szatmár táján találkozott
is vele. Meg volt bűvölve egészen és csak arra
várt, hogy meg is ölelhesse.
Fényűző pompával és zugó lelkesedéssel fogad
ták az ausztriai nőket. Maga a fejedelem, mintegy
2000 lovasból álló díszes bandérium élén, elébük
lovagolt félmérföldre a várostól, Fehérvár kandi népe
pedig tömegekben hullámzott az országúton és a
mellette elterülő mezőkön. Látni akarta mindenki
a vendégeket. A város szélén, a szabad ég alatt,
mennyezetes sátort vertek, mely alatt keleti pom
pával és kényelemmel, egész fejedelmi lakás volt
berendezve. Mikor idáig ért a menet, Jósika István
erdélyi kancellár lépett elő s hódoló tisztelettel és
szeretettel köszöntötte a bájos arát, biztosítván őt,
hogy az elhagyott otthon helyett nyugodt, édes
otthont talál itt e hazában, a hol mindenkinek, de
első sorban Ő nagyságának, a fejedelemnek, az
lesz törekvése, hogy tartózkodását kellemessé tegyék,
életét megédesítsék. A lavanti püspök válaszolt
az üdvözlő beszédre, kenetteljesen, a Jósikáéhoz
hasonló meleg hangon.
A főpap szavai végeztével mindnyájan leszáll
tak a kocsikról, maga Báthori is leugrott paripájá
ról és Jósika István, meg Bocskay karján a sátor
felé tartott, menyasszonyát követve, kit anyja és
a lavanti püspök vezetett. Bent a sátorban az
erdélyi főnemesség választottai várták es mélyen,
tiszteletteljesen hajoltak meg leendő uralkodónőjük
és anyja előtt. A két hölgy egy kanapén foglal
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helyet, mellettük a kisérő püspök és a hercegi
udvarmester. Báthori feléjük tartott egyenest a két
főúrral s m'ikor elébük ért, meghajolt ö is, Bocskay
István pedig bemutatta elébb menyasszonyának,
aztán anyósának. Ennek megtörténtével kezet csó
kolt mind a kettőnek s köszönetét rebegett, hogy
kívánságát teljesítve, országába jött Mária, vele
egyesítendő életét. Fogadta, hogy szeretni fogja
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telivér volt fogva, szerszámuk csak úgy csillogott
az aranytól-ezüsttől. Csak lépésben haladtak, mert
a sokaság a fejedelmi darabantoknak is alig akart
vitat nyitni. A székesegyház előtt megállották, a
hol egyházi ornátusban, az erdélyi papság küldöt
teitől körülvéve, a pápai követ várta és fogadta,
azután „Te Deum“-ot tartottak a megérkezés em
lékére. A hölgyek is buzgón imádkoztak, imádság
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örökre, hozzá hűséges lesz s minden igyekezete
odairányul, hogy feledtetni legyen képes az otthon
töltött időt, a leánykori emlékeket.
Mária, részben a szokatlan helyzet következ
tében, részben a meghatottságtól szólani sem tudott,
csak kezét nyújtotta vőlegényének, közben hol
anyjára, hol Bocskayra, hol meg ránézett. Nem
sok idő múlva, kivonultak a sátorból és megint
kocsira ültek. Most a fejedelem foglalt helyet Mária
mellett a díszhintóban, mely elé nyolc fehér, erdélyi

után, a nép örömzaja és lelkes tüntetése között, a
fejedelmi palotába tértek.
Báthori Zsigmondnak része volt végre abban
a gyönyörűségben, melyet olyan rég óhajtott: királyi
hajadon jött hozzája, a kit csak szobájának kőfala
választ el tőle s ez a gát is összeomlik nemsokára,
ha a hitvesi fogadalmat Isten színe előtt, szolgája
kezébe leteszik. De hát Mária? ő remegve gondolt
a lakodalomra. Teste beteg volt még, bár fájdalmai
enyhültek. . . de a lelke százszor betegebb. Vőlegó-

130

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

nyében egy huszonkét esztendős aggastyánt talált.
Arcán a korai ráncok azt hirdették, hogy élete
javát már leélte; szemének törött fénye, zavaros
nézése azt jósolták, hogy csak egy vágy, a rette
netes kéjvágy uralkodik a lélekben, de már igaz
szerelemre, hűségre nincs benne sem erő, sem
akarat; imbolygó járása, meghajlott dereka, össze
esett melle arról tanúskodtak, hogy ebben a romlatag porhüvelyben már nem férfi, de elaszott,
tehetetlen hústömeg van csupán. És ha összehasonlí
totta azzal a másik, hatalmas, deli szál férfival:
kedve lett volna elfutni vissza, a honnan ide jött
és holtig siratni eltemetett boldogságát. Oh, ha
nem volna annyival adósa a nevének és nem félne
úgy a császártól. . . ! De már nem lehetett változ
tatni a történteken és járta tovább a kálváriát,
melyen eddig is száz tövisre hágott a láb a...
Az esküvőt augusztus 6-dik napjára állapítot
ták meg. Nem lehetett sietni, mert meg kellett várni
még a császár képviselőjét és Miksa főherceg kül
döttét. Egyszerre jöttek mind a ketten: Rudolf
császár helyetteseként Pethe Márton, nagyváradi
püspök, a főherceg képében Dersffi Ferenc.
Augusztus 6-dikának hajnalán halk, bűbájos
zene csendült meg az ifjú hercegnő lakosztályával
szemben. Török síposok, hegedűsök, cimbalmosok
csoportja állt félkörben és játszott ebben az ország
ban ismeretlen melodiájú, búbánatos menetű, lassú
búgással sikamló német dalokat. A menyasszony,
a ki ezen éjszaka feküdt utoljára szűzi leányágyán
és lelkének háborgásától le sem hányta a szemét:
■4amipt h a z á ja Jóyedtgz el^fiJaktus', fcziy.ébpn, a keserű
séget gyermekemlékei és egy délceg, magyar főúrral
történt első találkozásának emléke váltották fel. De
vájjon ki kedveskedhetik neki ilyesmivel? Báthori?
Nem, az nem is tudhatja, melyek a kedvenc nótái. Az
anyja? Ez sem. Ugyan, mikor ért volna rá, hogy ilyes
mivel bajlódhassék ? Alig váltak el egymástól egész
itt tartózkodásuk alatt. Talán páter Carillo! Carillo ?
Az zsolozsmát énekel és politikát csinál, aztán meg
mi gondja is volna neki r e á ! Csak egy tehette,
egy, egyetlenegy. . . És olyan jól esett lelkének az
a tudat, hogy a kire ő mindig gondol, az is vissza
gondol rá, sőt kedvében jár. Isten tudja, kell valami
démonikus hatalomnak lenni, mely az egymásért
dobogó szivek gondolatát és érzelmeit összeve
zéreli . . .
Déli tizenkét órakor megjelentek előtte leendő
udvarhölgyei: Fekete Judit, kiről azt tartották,
“ hogy nincs nála szebb leány/Erdélyben, Zolga Anna
és vargyasi Dániel Zsuzsánna. Elkezdették öltöz
tetni, leányos bizalmassággal és ártatlan hamisko
dással csevegve. Ráadták a kék bársony köntöst,
hullámos, tömött, szőke hajára gyémántos koronát
illesztettek, melyről az aranynyal áttört hószín fátyol
lelógva, eltakarta szende arcát, úgy, hogy csak
közelről lehetett kivenni fennkölt, bájos vonásait.
Három volt az óra, mire elkészültek. Nemsokára
jelentették is, hogy a díszhintó, melyen bevonult
a városba, előállott s csak úrnőjét várja. Maga a
vőlegény jött érette a főhercegasszonynyal és kísére
tével, karját nyújtotta és levezette a kocsihoz.
Anyját is melléje segítette. Ő maga az utánuk
haladó hintóba ugrott, Bocskay mellé. Adott jelre
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a menet elindult és ekkor a várfokon megszólaltak
az ágyúk, harsogni kezdett a zene, síp és trombita.
A díszbandérium élén a kancellár, Jósika István
lovagolt, a csapat mögött Kátay Mihály.
A szentegyház előtt a két fővély: Pethe Márton
és Dersffi sietett a menyasszonyhoz, kiemelték a
határból, kézen fogták és a főhercegasszony után
bevezették a templomba. Nyomukban járt a feje
delem, Bocskay és Thoroczkay Tamás között. Drága,
keleti szőnyegen haladtak az oltár felé, Erdély
főrangú hölgyeinek és főnemeseinek sorfala között.
Az oltár előtti tért nehéz selyemkárpit fedte, mely
alatt a három fejedelmi személy megállóit és buzgó
imába merült. Rövid fohász után, Báthori az oltár
elé lépett, mögéje a két vőfély, Bocskay és Thorocz
kay ; majd felvezették Máriát is, vőlegénye mellé.
És a pápai követ megkezdte az esketést.
Báthori hangos felszóval - mondotta utána az
esküformát, hogy a templom legtávolabbi zugában
is hallani lehetett. Mária halkan susogott, szavát
csak a pap hallotta, vagy talán az sem . . .
Az eskü elhangzása után újból megdördültek
az ágyúk a fejedelmi pár tiszteletére, kívül az
utcán hangos vivátozás támadt.
Báthori és neje megfordult az oltár előtt, a
férfi kézen fogta a hölgyet és visszafelé indultak.
Menetközben a fejedelemné Bocskay felé tekintett,
a ki, társaival együtt, mélyen, tisztelettel, komoly
arccal hajolt meg előttük. De nemcsak ő volt
egyedül, kit a váradig kapitány érdekeit- hanem
u d v a r h ö l g y e f n é
Fekete Juditot is,
ki nem vette loc^^m jH öóIa^^ögéfssPkzörtártás
alatt. Mária nem sejí^fofcj^jfebnii főnjeikében
ennek a leánynak, viszont ez^ em isrfféfrte úrnője
érzelmeit. Vájjon találkoznak-e még egymással,
hogy megvívják harcukat a szeretett férfiért, a mely
kegyetlenebb és borzalmasabb, ha vér nem foly
is, a legöldöklőbb basánál?
Esküvő után a várpalotában gazdag lakomára
gyűlt a násznép. Három asztal volt felterítve: egy
a fejedelmi személyek számára, egy a nemesi höl
gyeknek, egy a főuraknak.
Lakoma végeztével táncra perdült a társaság
fiatalja, maga Báthori is eljárta nejével a meny
asszony táncát. Csak késő éjjel szakadt vége a
vigalomnak, mikor a fejedelmi pár pihenőre tért.
Habsburgi Mária álmában is táncolt, de úgy rém
lett, nem a hites ura karján, hanem a másén...
A következő napon, délelőtt 10 órakor, az
üdvözléseket és nászajándékokat fogadta a feje
delemné. Ura százezer forint értékű arany és ezüst
„marhát", billikomot, tálat, boglárt, kösöntyűt aján
dékozott neki, valamint birtokába adta Fogaras
várát a hozzátartozó javadalmakkal. A császár
negyvenezer forint értékű ékszert küldött, hasonló
kép Mihály vajda is gazdag ajándékokkal kedves
kedett s csak azért nem jelent meg személyesen,
mert az Al-Duna mentén harcban állott a törökkel.
Egymásután járultak ajándékaikkal a fejedelemné
elé az erdélyi nemesek is, mindenki azt hozta el,
a mi legdrágább és legritkább volt. Utolsónak
maradt Bocskay. Két cseléde emelte az ő aján
dékát. Terjedelmes aranytálca volt, melyet úgy
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kellett a falhoz támasztani, mivel egyik asztalon
sem fért el.
— Fenséges asszonyom, — szólt a fejedelemnéhez — azt hoztam, a mi, ha értékekre nézve
nem is a legbecsesebb, de kedves lesz mindazon
által, azt remélem. Tiszta szívvel adom s csak arra
kérem, fogadja kegyesen.
Mária az ajándékra pillantott s nem tudta
megállani, hogy fel ne sóhajtson. Az arany tálca
fenekére a gráci várkastély látképe volt utánozha
tatlan hűséggel rávcsve. Mosolyogva nyújtotta kezét
a hősnek s megindultan szólt:
— Köszönöm, kedves hívem, a meglepetést.
Nem fogom soha elfelejteni kegyelmednek ezt a
nagy figyelmet.
— Boldog vagyok, fenség, ha örömet okoz
tam vele.
Báthori is köszönetét mondott rokonának fele
sége után. A kihallgatásnak ezzel vége lett s a
vendégek szétoszlottak.
Mikor Erdély fejedelme másnap udvarlását
bemutatandó, meglátogatta ifjú nejét lakosztályá
ban, csodálkozva vette észre, hogy az ágyasházban,
annak ágya fölé, a falra van erősítve az az arany
tálca, melyre a gráci vár képe van rávésve.
Meglepődött, de nem ütközött meg rajta. Nem
tulajdonított neki semmi fontosságot, puszta sze
szélynek tartotta.
Mert az ember sohasem tu d ja: mikor minő
szeszélyg^támad az asszonynak!

Nyári ének.
A nap az ég közepére hágott,
Onnan terjeszt a földre világot,
Hévsugára kalászokat érlel,
Melyek ingva játszanak a széllel.
Tőle érik a gyümölcs a fákon,
Tőle van szín s illat a virágon,
Ö táplálja fénynyel az egészet,
Általa él s vídul a természet.
Ki vezérli a napot az égen?
Hogy tél, tavasz, nyár, ősz rendre légyen ?
Hogy a nappalt pontosan az éjjel
Váltogassa változatlan renddel ?
T e vagy, az óh véghetetlen Isten!
Neked hódol a világon minden,
T e gyújtod meg a nap lánggolyóját,
T e vezérled a világ folyását!
Reád néznek Uram s tőled kémek
Táplálékot a millió lények
S te megáldod teremtményíd rendre,
Általad nincs egy is elfeledve.

Ez a nyár is, melyet szemlélek,
Szólva szólja örök dicsőséged:
Minden kalász, minden fű rezgése,
Jóságodnak hangos hirdetése.
T e vagy atyja a nagy mindenaégnek,
Mennyen-földön csak téged dicsérnek,
A csillagok szerelmed ragyogják,
Fák, virágok, füvek azt susogják.
Aldásídnak sokaságát látva
Felgyűl lelkem buzgó imádságra
S ajkaimról az áhítatos dal,
Mint az illat egeidre szárnyal.
MEDGYES LAJOS.

Egy pozsonyi lelkész pöre a XVII.
században.
(Folytatása és vége.)

Kevéssel Sutorius és a soproniak sikertelen
békítési kísérletei után úgy a lelkészek, mint az
egyháztagoknak nagyrésze a harmadik lelkészi állás
betöltését, sürgette és e végett Boesslert, mint egyházi
és iskolai felügyelőt, hogy a szükséges előkészítés
céljából hívjon össze rendes egyházi konventet.
Roessler a kérelntej 1tem teljesítette, konventet
össze nem hívott,'sőt az a veszedelem is bekövet
kezhetett, hogy Krumbholz is elhagyja az egyházat,
mert a szász konzistorium alkalmatnyújtott neki, hogy
tisztességgél Németországba távozhassák. Ekkor a
pozsonyiak a Bécsben tartózkodó szász választóhoz
fordultak azon kérelemmel, hogy Krumbholzot nekik
lelkészüknek továbbra is hagyja meg, ne hívják
vissza Németországba, mert Pozsonyban való műkö
désével nagy szolgálatot tehet az evangéliumnak.
A választó fejedelem e kérvényt a drezdai konzistoriumhoz küldötte, de a pozsonyiak reá választ
nem kaptak.
Nehéz is volt a szász egyházi hatóságnak, a
drezdai konzistoriumnak a pozsonyi evang. egyház
benső ügyeibe avatkozni. Nem csak azért, mert
mint külföldi egyházi hatóság semmiféle illetékes
séggel nem bírt a magyar egyház dolgaiba ártani
magát, hanem azért is, minthogy a szász és bécsi
udvar a lehető legbarátságosabb viszonyban voltak
egymással ezen időben, s igy ily aránylag kicsiny
ügyben egymás érzékenységét felkelteni egyik fél
nek sem állott érdekében. Másfelől azonban tagadni
nem lehetett, hogy a szász konzisztorium azzal,
hogy a pozsonyiak az ő ajánlatára választották
meg Krumbholzot lelkészükül, bizonyos erkölcsi
kötelezettséget érzett az immár válságosra fordult
egyházi ügyek kedvezőbbé alakítására. így kell
magyaráznunk Sutorius közvetett békéltetési kísér
letét Roesslerrel szemben, és a Krumbholznak Írott
meghívó levelet is valamely német egyházba. Roessler
és pártja azonban — és ez most már tisztán állott
úgy a szász konzisztorium, mint a bécsi körök és
Kollonics előtt is — semmiféle körülmények között
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a válság oly megoldását, hogy Krumbholz állásában olyan rendelkezést nem tartalmaztak, melyeket a
megmaradjon, elősegíteni hajlandó nem volt.
jelen esetben alkalmazni lehetett volna. Különben
Közben mindkét párt részéről merültek fel oly is felsőmagyarországi superintendens ez időben
jelenségek, melyekből következtetni lehetett, hogy nem volt és mikor a XVIII. század első tizedében
mindkettő annyira azonosítja magát ügyével és újra feléled a szepesváraljai zsinaton Krmann Dániel
kezdettől fogva elfoglalt álláspontjával, hogy kész lel, a pozsonyiak mint a királynak hű alattvalói, a
a saját személyét, eddigi meggyőződését, hitét, forradalmi zsinat határozatait magukra kötelezők
családját, mindenét a harc hevében áldozatul dobni, nek el nem ismerték. Az 1681. és 1687. törvé
mert mindkettő csakis a saját teljes diadalát, a nyek az evangélikusok vallásszabadságát még elv
másik teljes bukását óhajtotta az elvakult, pártos ben sem állították vissza, sőt az artikularis gyüle
kezetek felállításánál éppen az új szervezkedésnek
szenvedély szomorú következetességével.
Mennyire mások lehettek volna ezen erőfeszí akarták elejét venni, úgy hogy az egyes gyülekeze
tés gyümölcsei, ha e két férfiú, Krumbholz és tekre szorítkozott szabad vaüásgyakorlat a vidékre
Roessler vállvetve egy táborban, egy elvért küzd- kiterjeszthető nem lévén, a magukra maradt gyüle
hetett volna! Egy félszázad szenvedéseit enyhít kezetek a reájuk súlyosan nehezedő államhatalom
hették volna tán, vagy irányt adhattak volna egy nyomását el nem fogják majd bírni. Kollonich, mint
sötét korszak tévedései közepette és egy csüggedt esztergomi érsek, egyházhatósága révén nem igen
nemzedék kísérletezéseiben. így azonban testvér a avatkozhatott az ügybe, annál kevésbbé, mert
testvért marcangolta, pártok keletkeztek az egy Roessler felkérésére egy Ízben, a midőn erre haj
házban, avatatlan befolyásoknak tették ki egyházu landóságot mutatott, a tényállást nem találta meg
kat, a világi és lelkészi vezetőség tekintélyét meg felelőnek és alkalmasnak a beavatkozásra. Akkor
rendítették és egy nemzedéket kényszerítettek arra, ugyanis arról volt szó, hogy Krumbholz Kollonich
hogy egy előző áldatlan küzdelem romjait elta és a király ellen is kikelt prédikációiban. Most
karítsa.
azonban, hogy kiderült, mikép sem a szász ConsisHogy mennyire végzetes, kellemetlen és izgató torium erkölcsi befolyása, sem a viszálykodó felek
volt az összes érdekeltekre nézve az állapot, tüs belátása a viszály végét nem szakítják, Roessler
tént szembeszökik, mihelyt meggondoljuk, hogy és társai pedig minden úton módon törekedtek
magában a pozsonyi evang. egyházban még a har rábírni Kollonichot, hogy Krumbholzot, ha kell erő
madik lelkésznek a megválasztása is lehetetlenné szakkal is távolítsa el Pozsonyból, valahára meg
vált. A katholikusok gúnyosan kérdezték az evan- indultak Bécs, Drezda és Sopron között az üzenetKrumbholz eltáyol.tosqfa vQj|||k^ólag.
V
gelikusoktól, milyen párti vagy? Hie Roessler, váltások
Hie
Krumbholz! Krumbhol»v-egy csaláénáLr-ebédre-volt. KollonichrigJ^, M ^ ^ .^ lé k ^ ^ ^ e n ^ y o lt' az~16T2. évi
híva és'ezen alkalommal az ott jelenlevő brandenburgi izgalom, miaon 'az evangemg ,reto f á~templomokat
és szász tisztek előtt, kik a török elleni hadjárat elvette és lelkészeiket a nagyszombati fogságba hurban vettek részt, Roesslert, Burgstaller polgármes coltatta, majd végleg száműzte. A viszonyok ezút
tert és Segnert gazembereknek nevezte és midőn tal lényegesen mások voltak. Akkor a Wesselényia tisztek ezen megbotránkoztak, Krumbholz még féle szövetkezés után császári önkényuralom volt
nagyobb indulatossággal fakadt ki nevezettek ellen, Magyarországon és ennek eszköze Kollonich, most
sőt kijelentette, hogy neki épen az .a célja, hogy esztergomi érsek formailag legalább nem járhatott
sértő elnevezései Roesslerék fülébe jussanak. Roess el a magyar országgyűlések végzései ellen. Tehát
ler és társai a Krumbholz pártiakat összeverődött semmi kedvet sem mutatott arra, hogy ő távolítsa
csőcseléknek nevezték. Hire volt annak is, hogy a el Krumbholzot lelkészi állásából. Annyit azonban
pozsonyi evang. családok előbbkelői áttérnek a megtett, hogy mint királyi helytartó — előre meg
katholikus vallásra.
beszélve ezt a szász választó fejedelemmel —>fel
A drezdai konzisztorium kezébe is akarta venni szólította Krumbholzot, hogy Sopronban a szász
a dolgot és informáltatta magát arra nézve, hogy választófejedelemnél jelenjen meg. Krumbholz enge
kik választják meg, kik tehetik le a lelkészt, minő delmeskedett és nem tért többé vissza Pozsonyba.
a viszony az egyházközönség és a városi hatóság
Krumbholz nem mint vádlott és bűnös jelent
között, ki gyakorolja a patronatus jogot? Van-e meg a szász választófejedelem magyarországi ideig
Magyaroszágon egyházi hatóság, mely illetékessé lenes tartózkodása színhelyén, Sopronban, hanem
génél fogva sikerrel avatkozhatnék a válság elin önérzetesen, bizonyos elvek képviselőjeként. Nehéz
tézésébe.1
volt őt lebeszélni azon szándékáról, hogy Pozsonyba
Sajnos azonban, Magyarországon ezen időben visszamenjen. Végre azonban a hamburgi lelkészi
már nem és még nem volt egyházi hatóság, mely állás biztosításával és tekintélyének csorbítatlan
nek illetékességét a pozsonyiak elismerhették volna. fenntartásával sikerült őt Németországba vissza
A felsővidéki superintendencia még fennállása korá küldeni.
ban sem nagyon avatkozott Pozsony egyházi ügyeibe,
Nem jelentett ez győzedelmet Roesslerre nézve
mert a zsolnai zsinattól fogva a pozsonyi esperes- sem. Kollonichnak ugyanis alkalmat szolgáltatott
ség a saját külön kánonjait alakította meg és erő arra, hogy evangélikus papnak sorsával rendelkez
sítette meg a nádor által. Ezen kánonok semmi zék, erkölcsi elégtételt szolgáltatott neki az 1672. és
1673. szerepléséhez, de másfelől igen veszedelmes
előző
esetet teremtett a jövőre is, jogot adva arra
1 Mit nachstehenden Brief •an J. Carptowius sint nachfolgente quaestiones mitgesand worden. Lis. Krumbholz. az esztergomi érseknek, hogy más alkalommal is
Utolsó acta.
kéretlenül avatkozzék az evangélikusok benső ügyeibe,
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s minthogy sajnos éppen Pozsonyban az eset csak
ugyan meg is ismétlődik.
Korunkban, a midőn intézmények állják útját a
személyes és elvi ellentétek ily mérvű elmérgese
désének, még mindig sok tanulság vonható le a
fentebb vázolt eseményekből és még mindig meg
kell szívlelnünk azt, hogy nem következett még be az
idő, mikor egymást megértve, türelemmel, szeretettel,
jóakarattal nézzük egymás törekvéseit, még ha tiszta,
jó és önzetlen forrásból fakadtak is. Schrödl J.

Templomépítési tanácsok.
1. Még ajándékba se fogadj el olyan telket,
a mely mellékutcában, nehezen megközelíthető
tájon fekszik!

tást valaki mindenáron akarja, szólítsd fel, hogy
előbb fizesse ki a változtatás költségeit.
8. A felépült templomot csak akkor vedd át,
ha szakértőd tüzetesen megvizsgálta!
9. Az új templomot csak akkor szenteld fel,
ha már teljesen elkészült, ára meg ki van
fizetve!
10. Haladéktalanúl biztosítsd az új templomot,
még pedig a legjobb hírű társaságnál!
11. Ne hidd, hogy az új templom a lelkész.és
az egyháztagok helyett fog tovább munkálkodni!
„A Church Building Quarterly“ után közli:
Balogh Elemér.

K assa a XVII. században.

2. Ne építs templomot süppedékes, mocsaras
telken!
3. Bele ne kapj templomépítésbe, a míg az
építési és berendezési költség minden dollárja
készpénzben, avagy megbízható kötelezvényekben
együtt nincs!
4. Ne magad, hanem a szakértő csinálja meg
a részletes tervrajzokat és költségelőirányzatot!
5. Be ne végy az építési bizottságba olyan
embert, a ki az építéshez még csak nem is konyít!
6. Meg ne mutasd az építési vállalkozónak a
költségelőirányzatot, csak a tervrajzokat!
7. Az elfogadott tervnek megváltoztatásába
bele ne egyezz, ha költségbe kerül. Ha a változta-

VEGYES.
Képeink. Június 23-án volt a bécsi béke meg
kötésének forduló napja. Ebből az alkalomból bemu
tatjuk olvasóinknak a béke biztosai közül Illésházy
Istvánt és Thurzó Györgyöt, a kik később az ország
nak nádorai lettek a rendek közbizalmából. Itt
említjük meg, hogy a Bocskay Istvánról írt élet
rajz, melyet a Luther-Társaság adott ki, 25000 pél
dányban jelent meg-, még pedig 15000-ben az ere
deti magyar szöveg s 5000—5000 példányban a
német és tót fordítás.
A nyári hónapokra búcsút veszünk olvasóink
tól. A legközelebbi szám szeptember elején jele
nik meg.
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A répcelaki nőegylet, 1898-ban 146 taggal
alakult s teljesen megfelelt a hozzáfűzött remé
nyeknek. Még a megalakulás évében gyarapította
az oltári felszerelést egy ezüst-keresztelő kannával
102 korona értékben, melyhez a csánigi jótékony
nőegylet 30 koronával járult. 8 még ugyanazon év
október havában tartott közgyűlésén határozattá
lön négy oltári aranyozott bronz gyertyatartónak be
szerzése a régi, fából lévő, elavult tartók kicse
rélésére. A határozatot tett követte s 233 korona
28 fillérért e négy gyertyatartót szerezte be az egye
sület, melyhez a csánigi nőegylet 56 koronával já 
rult. A középen lévő szép keresztet pedig az egye
sület áldott lelkű elnöke, nagymélt. szentmártoni
Radó Kálmánná úrnő ajándékozta a gyülekezet
nek. A következő évben az oltár körüli zsámolyokat
párnáztatta ki 9 korona 52 fillérnyi összegben az
egyesület. Az 1900. évben az I—III. osztályosok
tantermébe az ének- vagyis kedély-képzés eme
lésére 160 koronáért egy harmoniumot szerzett be.
Ugyanekkor elhatározta a közgyűlés, hogy a to
ronyba jó szerkezetű s csinos toronyórát állít, mit
1120 korona értékben, díszére templomunknak s
hasznára községünk lakóinak, fel is állíttatott a
jótékony nőegylet. Az 1903. évben már ismételten
templomi felszereléseink hiányait pótlandó, ki
mondta az egyesület, hogy a templomba két új
csillárt állít, lehetőleg hasonlót a már meglévő
höz. S még ez évben 415 korona 60 fillér érték
ben a két csillár be is szereztetett, örömére min
dazoknak, kik az Úr házában megjelenve, e földi
fény mellett a mennyei-fény után vágyódnak. Ezen
magasan kiemelkedő ténykedése mellett az egylet
évről-évre a konfirmandus gyermekeknek átadott
emléktárgyak által azok vallásos érzületének fejlesz
tésére törekedik. Az egyesületnek pedig egyes tag
jai ruháztak fel szegény, árva vagy elhagyatottabb
gyermekeket s a vallásos estélyeken elhangzott s
bemutatott szép és tanulságos történetek hatása
alatt az egyesület legtöbb tagja téhetsége szerint
törölgette a könyeket ott, hol azok leginkább
peregtek s gyógyította a sebeket ott, hol leginkább
vérzettek. Áldja meg az Isten mindezen nemes s
jólelkű gyámolítókat nyilván azért, mit ők a sze
gény elhagyottakkal titkon cselekedtek! Az egye
sület tehát rövid nyolc évi fennállása óta templo
mának, iskolájának felszerelésére s a vallásos élet
emelésére 2400 koronát fordított. E nyolc év alatt
az alapítványokkal együtt, mely most 690 koronát
tesz ki, az egyesület 4000 koronát gyűjtött össze,
részint tagdíjakból, részint egyes nemesen gon
dolkodó emberbarátok adományai, ajándékaiból vagy
a kedély emelése szempontjából tartani szokott ba
rátságos mulatságok jövedelméből s ezekből al
kotta meg a nagy munkát s tett kötelezővé édes
mindnyájunkat hálára maga iránt. Van jelenleg
az egyesületnek 126 tagja s rendelkezésére áll az
alapítványokkal együtt több, mint 1600 korona.
Evangélikus miniszterek. A Wekerle-kormányban egy evangélikus is helyet foglal, Kossuth
Ferenc, a függetlenségi párt elnöke. Ez alkalomból
kinyomoztuk, hány evang. vallású minisztere volt
ezideig Magyarországnak. 1848-ban Kossuth Lajos
pénzügyminiszter, 1849-ben Szemere Bertalan kabi
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netjében Görgey Arthur hadügyminiszter, 1875—
1880 Wenkheim Béla s azután Tisza Kálmán
kabinetjében Péchy Tamás közmunka- és közleke
désügyi miniszter, 1886—1889 FabinyTeofil igaz
ságügyminiszter Tisza alatt, 1902—03. Széli Kál
mán alatt Láng Lajos kereskedelmi miniszter. A
Fejérváry-korszak alatt Lányi Bertalan és Feilitzsch
Arthur báró voltak evangélikusok. Miniszterelnök
még nem volt.
Református vallásúak a következők voltak:
Miniszterelnökök: Szemere Bertalan (1849), Lónyay
Menyhért gr. (1871— 1872), Tisza Kálmán (1875—
1890), Bánffy Dezső b. (1895—1899), Tisza István
gr. (1903—1905), Belügy: Tisza Kálmán (1875—
1887), Teleki Géza gr. (1889—1890), Tisza István
gróf (1903 —1905). Pénzügy: Lónyay Menyhért
(1867—1870), -Kerkápoly Károly (1870—1873),
Tisza K. (1887—1889). Kereskedelem: gr. Mikó
Imre (1867—1871), Tisza Lajos (1871—1873), báró
Kemény Gábor (1882—1886), Hegedűs Sándor
(1899—1902). Földművelés: báró Kemény Gábor
(1878—1882), gr. Bethlen András (1890—1894),
Darányi Ignác (1895—1903), György Endre (1905),
Darányi Ignác (II). Igazságügy: Szilágyi Dezső
(1889—1895), Geguss Gusztáv (1906). Honvédelem:
Lónyay Menyhért gr._ (1871— 1872), Ráday Gedeon
gr. (1882—1883). Ö Felsége személye körül: gr.
Tisza Lajos (1892—1894). Horvát miniszter: Cseh
Ervin (1898— 1905). Unitárius miniszter nem akadt.
A képviselőhöz elnökei közöl evang. volt:
Szentiványi Károly (1865—1£J68) és Péchy Tamás
188(4—'189í^*Itef.''-^vtdi^páZnRfndy Dénes (1848),
báró Bánffy Dezső (1892^1895), Szilágyi Dezső
(1895—1898).
Az alelnökök teljes névsorát nem tudtuk össze
állítani. Egy-két adatot mégis közlünk. 1861-ben
alelnökök voltak Tisza Kálmán (ref.) és b. Podmaniczky Frigyes, 1878-ban Szontágh Pál, 1889.
Horváth Gyula (ref.), 1890-ben Bokros Elek, 1895.
Láng Lajos, 1903. br. Feilitzsch Arthur és Dániel
Gábor (unit.).
Bocskay-ünnepek. Az egyetemes egyház theol.
akadémiája Pozsonyban jún. 20-án évzáró ünneppel
kapcsolatosai! ünnepelte meg a nagy szabadsághős
emlékezetét. Hörk József tanár mondott emlék
beszédet. Az akadémia elöljáróságából Ébner Gusz
táv és dr. Dobrovics Mátyás volt je le n .— Kemenes
alján valamennyi anya- és leányegyház kegyeletesen ünnepelt. Offertoriumképen az országos
Bocskay-alapra 129 K .gyűlt egybe. De a nagy
fordulót más áldozattal is emlékezetessé tették. Á
lelkes hívek elhatározták, hogy a templomépitő
zalaegerszegi missiói egyháznak Bocskay-harangot
ajándékoznak. Eddig hat egyház népe 170 K-t
adakozott erre a célra, de remélik, hogy a gyűjtés
eredménye a 600 K-t is eléri. Csáktornyán a nagy
forduló emlékére megalakult a leányegyház. —
Alsólendva, a melynek élén Teke Dénes lelkész
elismerésre méltó buzgalmat fejt ki, külön Bocskayemléket állít. Minden gyónó személy után 10
fillérnyi, s az állami adó 2% ‘íinak megfelelő adót
vetettek ki fedezetül. — Beszterczebánya Bocskayünnepei igazán lélekemelő módon folytak le. A
templomban Sztehlo Gerő tótul, Mikler Sámuel
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magyarul prédikált. A közgyűlésen, a hol Osztroluczky Miklós főispán is megjelent, Mikler ez idei
ig.-lelkész mondott beszédet. Volt ünnepe a gymnasiumnak s az elemi iskolának is. Az Evang.
Egyesület házába nagy és előkelő közönség gyűlt
össze délután. Sztehlo Gerő elnök tartott felolva
sást, Lampérth versét Wagner Jolán szavalta nagy
hatással, Pór Pál vár. jegyző a gályarabok énekét
énekelte harmonium- és hegedűkiséret mellett. Volt
egyházi ének, s legvégül a hymnus rekesztette be
a szép ünnepet. Offertorium 100 K, s azon kívül
az Ev. Egyesület is adakozott 10 koronát a célra.
Jótékonyság. Krutschnitt Antal úr, soltvadkerti
ev. lelkész, a tiszai ev. egyházkerület rozsnyói fiúés leány-árvaháza javára 12 korona 44 fillért gyűj
tött és küldött be. — Maróthy László káldi birto
kos, bőid. neje, Káldy Irén emlékére az idén is
200 K-t adományozott az elköltözés évfordulóján a
kőszegi leányiskolára. Alapítványa immár 1600 K-t
tesz ki. Az igazán nemes szivű adakozás s az oly
méltó módon gyászoló özvegy férjen legyen Isten
nek áldása. — A budapesti ág. h. ev. főgymn. ifjú
sági gyámegylete, a tiszai ág. h. evang. egyházkerület rozsnyói fiú- és leányárvaháza javára 20
(húsz) koronát adományozott, melyért úgy az egy
let ifjúságának, mint nt. Elnökségének e helyen
is köszönetét mond: az árvaház elöljárósága.
Topporc. Folyó hó 10-én szép és lélekemelő
ünnepnek volt színhelye a szepesmegyei Topporc.
E napon iktatták hivatalába a gyülekezet egy
hangúlag megválasztod ifjú lelkészét, Posph G.
Adolfot.. -A1
végezte. Bizonyára sepfalr szivében visszhangra
találtak szép és lélekemelő szavai. Beiktató beszéd
jének első részében visszapillantást vetett a topporci gyülekezet múltjára és bátran mondhatjuk,
hogy ilyen múlttal kevés evang. gyülekezet bír.
„Közel 400 éves múltra pillantok vissza ma“ — így
szólt a főesperes — „és íme örvendetes és bána
tos, vidám és gyászos napok váltakoznak sűrű
egymásutánban lelki szemeim előtt. 1530 körül,
tehát még Luther életében már nyitott ajtókra talál
e községben a megtisztult evangeliomi tan. A Gör
gey család oltalma alatt ev. gyülekezet alakul és
1538-ban meghívják első papjukat Lezdischer György
személyében. 1672-ben I. Lipót alatt elveszik a
hívektől a templomot, a paplakot és az iskolát. Az
akkori lelkészt, Fischer Mihályt pedig elűzik. Egyideig egy kis szalmafedeles fatemplomban tartják
istentiszteletüket, lelkész hiányában pedig maga a
földesúr Görgey János tart vallásos felolvasásokat.
1682-ben Topporc artikuláris egyházzá lesz és a
hívek előbbi papjukat, Fischer Mihályt ismét meg
hívják, 1698-ban azonban újra elűzetett és az
istentiszteletet ismét Görgey János vezeti. 1705-ben
leég a fél község a fatemplommal együtt. Nemso
kára azután még nagyobb szerencsétlenség éri a
községet. Az országszerte dühöngő pestis itt is sűrűn
szedi áldozatait. Időközben meghal a gyülekezet
legnagyobb jóltevője, Görgey János. Fiában, Görgey
Györgyben azonban méltó utódra találnak a topporciak. Benne a gyülekezet lelkészt, atyát, jóltevőt
és védőt nyer. 1732-ben ismét építenek fatem
plomot, mely 30 éven keresztül az egész környék

evangélikus híveinek gyülekező helye. Végre Mária
Terézia megengedi, hogy szilárd anyagból építhet
nek templomot. Sajnos, ez is leég 1864-ben és csak
a puszta kormos falak merednek égnek, mig Isten
és a hitsorsosok segítségével újra fel nem épül.
Azóta itt szolgál az Úrnak egy hitbuzgó nemze
dék, vasár- és ünnepnapokon az ő véghetetlen irgal
mát és szeretetét magasztalván!
Beiktató beszédjének második részében a főes
peres I. Kor. 3. 11. alapján a fiatal lelkészhez
fordul, ki a 20-ik a topporci lelkészek sorában.
Inti és kéri, hogy mindenkor csak Isten igéjét
hirdesse, menten minden emberi bölcseségtől, Jézus
szellemében és egyházunk tana szerint. A gyüle
kezetei pedig figyelmezteti, hogy fiatal lelkészében
nem az emberek szolgáját, hanem mindenkor a
Krisztus szolgáját lássa. Nagy figyelem között tar
totta azután az új lelkész beköszöntő beszédjét I.
Kor. 13. 13. alapján. Kitetszett a beszédből, hogy
a gyülekezet benne buzgó, igyekvő, de szükség
esetén erélyes lelkipásztort nyer.
Jelen voltak az ünnepélyen a főesperesen
kívül a szomszédos lelkészek, Lipták Tivadar,
HolJcó Mihály, Bittér István az egyházközség
buzgó administrátora, a topporci r. k. plébános, a
ki meleg, szerető szavakkal üdvözölte ifjú collegáját s a Görgey család részéről Görgey János és
Görgey Albert. A kötött új frigyre Isten áldását
kérjük.
Házasság. Pröhle Károly, lajtáujfalusi evang.
lelkész, okleveles theol. tanár, lapunk dolgozótársa
június 6-án tartja esküvőjét"TÍiiering Rózával',"Thiering Károly nyug. soproni evang. Iyc. tanár leányá
val. Az ifjú párt a vőlegény bátyja, Pröhle Henrik
pozsonyi lelkész esketi. — Farkas Uonkát, Farkas
Géza nagyszombati lelkésztestvérünk leányát, el
jegyezte Motyovszky Pál Derencsénből. — Szentmártoni Radó Lajos, bőid. Radó Kálmán fia jún.
7-én tartotta esküvőjét szentjánosi Szűcs Rafaelával,
Szűcs Dezső leányával, Zalaszentivánon. — Sztranyavszky Sándor, Balassa-Gyarmaton, eljegyezte
Madách Emmát, Madách Imrének, a költőnek uno
káját. A négy frigyre Isten áldását kívánjuk.
Választási hírek. Egyházmaróthon Ivánka
Oszkár nagy elfoglaltsága miatt felügyelői állásá
ról leköszönt, helyébe bátyja, Ivánka László szernerédi nagybirtokos választatott meg nagy lelkesedés
sel. — A szúdi ev. tanítói állásra Hurtha Sándor
oki. tanító Radványból lett megválasztva.
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Pályázat.
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli
hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a budapesti
deáktéri ág. hitv. evang. testvéregyházaknál kezelő bizottság ezennel
közhírré teszi, hogy a föntírt alapítványból külföldi egyetemeken
tanuló ág. hitv. ev. lelkészi vagy pedig gymnasiumi tanári pályára
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenként 210 német birodalmi
márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1906—1907. tanévre kiosztatni.
— Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők.
Az elnyerhetés feltételei:
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi folya
mot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns theoiogiai
intézetben.
2. Ha tanári pályára .készül a folyamodó, akkor az érettségi
bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi magasabb
intézetben a maga választott szakmában jó sikerrel tanult legyen.
3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya különb
sége nélkül legyen:
а) magyarországi születésű és ágostai hitvallású evangélikus,
б) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja és
beszélje, mely körülmény dékáni bizonyítványnyal igazolandó,
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külföldi egyetemeken levő mindazon
lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a Glosius Sámuel
és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vannak, hogy ha még további
egy évre külegyetemeken maradni és 'az ösztöndíjakat élvezni óhaj
tásuk : azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése mellett 1906.
szeptember 30-ig alulírott bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelent
sék be.
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Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagy
oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek,
kik a fentebb részletezett minőségi feltételeknek meg bírván felelni,
ilyen ösztöndíjat a jövő 1906—1907. tanévben élvezni óhajtanak,
hogy a fent megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár erede
tiben. akár hitelesített másolatban melléklendő tanodái — ha van
candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott,
az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén
írt és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett
kérvényeiket f. 1906. évi szeptember 30-ig való záridő előtt (mely
nél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek)
bérmentve és lepecsételve alulírott bizottsági jegyzőhöz (Budapest,
V., Bálvány-utca 8. szám) küldjék be.
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek
felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk igazolása után
a tanév elején, második felerészét pedig a tanév második fele kez
detén, 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 bélyegtelen nyugtájukkal
együtt előlegesen beküldőitek, fogják posta útján bérmentesen meg
kapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta bekül
désekor pontosan megírják.
A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig húzta,
a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy maradhat
meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; ha továbbá már
az első évben a filozófiát, beleértve a filológiát 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 esztendő után a hazába térve, a budapesti deáktéri
ág. hitv. evang. testvéregyházaknál ha kivántatni fog, mérsékelt díj
mellett egy évig segédtanári vagy segédlelkészi hivatalt viselend.
Dr. Zsigmondy Jenő,
Dr. Liedemann Frigyes,
biz. elnök.

biz. jegyző.
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NÉPIES KIADVÁNYAI
3. Szózat a jó magyar néphez.
Ára 2 fill.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. Irta ifj. Porkoláb Gyula.
Ára 6 fill.
8. Az „Élet“ családja. írta s az ifjúságnak ajánlja Domer
Soma.
Ára 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak szám ára.
Irta Paulik János.
Ára 2 fill.
10. A Jó tett áldást hoz. Elbeszélés. Irta dr. Moravcsik
Gyuláné.
Ára 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írta dr. Morav
csik Gyuláné.
Ára 8 fill.
13. Tudomány és h it Rajz. írta ifi, Porkoláb Gy. Ára 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor.
Ára 8 fill.
15. A minek az ördög őrül. (Példázat templomkerülők szá
m ára.) írta Paulik János.
Ára 4 fill.
16. Emlékezzetek I Búcsúszó a konfirmandusokhpz. Gerok
u tá n : Ladányi.
,
Ára 2 fill.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László.
Ára 10 fill.
19. A testvérek. Elb. írta Moravcsik Gy.-né.
, Ára 4 fill.
20. Szóohy Qyörgynó, Homonnay Drugeth Mária. I r t a : Frenyó
Lajos.
Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféleszerzőktől.
.Ára 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
Mátyás és Kovács Andor.
Ára 10 fill.

23. „A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké." Törté
neti rajz. Irta Frenyó Lajos.
Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. Irta^ Moravcsik Gy.-né
Ara 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A Szentlélek
útja. Elbesz Irta Petry Gyuláné.
,
Ára 10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. Irta Frenyó Lajos
és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz. Franciá
ból Győri Elemér.
,
Ára 10 fill.
27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné és Az
ezermester. Elbeszélés. írta Győri Eieipér. Ára 10 fill.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. Irta Sass János.
Ára 10 fill.
29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné. Ifjú hitvallók.
Történeti rajz írta Frenyó ,L ajos.
Ára 10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. írtaO lyntha.
Ára JO fill.
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés írta Hor
váth Lajos.
,
Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos. — A ki min
denekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.
Ára 10 fill.
34 Apró történetek. K ö z liP a u lik János.
Ára 10 fill.
35. A vallásos, édesanya. írta Horváth Lajosné. — A galgóci
husvét írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill.
36. Kis káté a váltanokról. Kérdésekben és feleletekben össze
állította dr. Lechler K. F o rd .: Kapi Béla. Ára 4 fill.
37. Karácsoni ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és Ka
rácsom vendég. Elbeszélés. Irta P arrag F.
Ára 10 Fill
38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta Paulik J.
Ára 10 fill.

Sorozatból az 1— 2., 4., 7., 12. és 18. számok elfogytak Megrendelésnél csupán a szán megnevezése szükséges.
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