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A boldogság útja*

Atyám! . . . Hallgasd meg hő imámat.
Fáj ez az élet, fáj nagyon;
Ha jő az éj s csillagsugárban
Reszket meg kicsiny ablakom,
Nem jő szememre enyhéit,lom,
Szivem sajog, majd megreped.
Atyám 1 . . Ott túl csillagsugáron
Szenteltessék a Te neved ! . . .
Keservemet itt meg nem értik,
Hideg a szív, könyörtelen,
Kik ott voltak víg napjaimban
Jó sorsuk nem osztják velem.
Bocsáss meg, ha a fájdalomtól
A szívem néha felzokog;
Országod jöjjön el Atyám és
Legyen meg szent akaratod ! . . .
Miként ott túl az éghatáron
Azonkép itt a földön is
Csak Téged áld minden, s remélve,
Nagy jóságodban bízva hisz . . .
Letörlőd hulló könnyeinket
S az enyhülésünk oly csodás . . .
Mi mindennapi kenyerünket
Add meg, s bűnünkért megbocsáss.
Bocsáss meg, mint mi megbocsátunk
Annak, ki vét tán ellenünk,
S ha jönne majd kisértő óra
Óh jó Atyám maradj velünk.
Törjön meg a gonosz hatalma
Hitünk — s Te nagy kegyelmeden,
Fájjon, kínozzon bár az élet,
Ha úgy akartad — úgy legyen! . , .
Thoniée József.

„Boldogok, akik már életük legszebb éveiben,
midőn a fiatalság, egészség és jólét érzése szinte
a halhatatlanság előörömeivel tölti be őket, ha már
akkor önként, szeretetből a legfőbb Jóhoz emelték
lelkűket." Egy nagy ember írta ezeket a szavakat
vigasztalás után vágyódó lélekkel. Kereste ő, ke
ressük mindnyájan a boldogságot, lelkünk meg
nyugvását, egyesülésünket Istennel, ami a gyarló
embernek minden sebére gyógyító írt ad ezen a
földön. Keresik sokan és nem találják, mert nem
ismerik az élő Krisztust, aki hit, remény és sze
retet alakjában örökké él a buzgó emberek szivében.
Hit, remény, szeretet! Három szó és benne a
keresztyén lélek nyugalma, a megelégedés, összes
vágyaink és érzelmeink központosának. A hit
tiszta erkölcs. E nélkül kihal minden magasztos
érdek, nemes törekvés és kötelességérzet. Az erkölcs
telen lélek előtt nincs magasabb célja az életnek,
nem ismer semmi szentet, minden szépet és ma
gasztosai az alacsony földi érdekek és selejtes
vágyak kielégítésére alacsonyít le. Megfoghatatlan
ez, hisz az emberi lélek, amely érez és gondolko
dik, mindenütt az Istent keresi és meg is találja,
mivel mindenben, ami szép és jó, benne van az
Isten gondolata. Egész életünk, töprengésünk érzete,
a világegyetem hatalmas és bámulatos berendezése,
mind az Isten kezenyomát viselik magukon.
Minden fűszál, minden virág a bölcs és jó
Istenről beszél nekünk. Berendezésük, alkatuk, szín
pompájuk, változatosságuk mind beszédesen szóló
adatok az Alkotó hatalmáról. Az első népek lelkét
megihlette már ez a csodálatos rend és törvény
szerűség, félelemmel vegyes tisztelettel gondoltak
a világ Urára. Az igazi nagy költők, az emberek
szívverései, az Istenhez emelkedtek hitükben, benne
találtak végső megnyugvást az élet minden viszonyai
közepette.
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A remény és a szeretet erősítik hitünket, bol
dogságunkat előmozdítják ezen a földön épen úgy,
mint majd az égi hazában. Földi életünk célja a
folytonos tökéletesedés, Krisztus belső országának
a megvalósítása, amelybe csak az erkölcs, a hit,
remény és szeretet útján juthatunk el. A remény
tartja fent bennünk az akaraterőt, mert, ha nincs
reményünk, akkor nincs cél sem, amely felé töre
kedjünk. A remény enyhíti szenvedéseinket, meg
nyugtat az élet küzdelmeiben, könnyíti a ránk rótt
terheket, örömben tartja lelkünket.
Hozzájárul a szeretet, amely a legfőbb erkölcsi
törvény „Szeressed a te Uradat Istenedet teljes
szívedből, teljes telkedből és minden erődből és
teljes elmédből és a te felebarátodat, mint tenniagadat" (Luk. 10, 27.), mondá az isteni Mester,
amivel tudtunkra adta, hogy az ilyen szivű embe
rekben maga az Isten országa lakozik. „Jóság és
szeretet az emberekkel szemben, bizalom és lelki
nyugalom az Isten iránt, hit és reménység egy
boldogabb életre vonatkozólag foglalja el az em
bert s boldogító közösséget létesít a Krisztussal s
általa a mennyei Atyával, akit mindenekben min
dennek elhiszen,“ írja helyesen egyik egyházi
írónk. Akinek tetteit, gondolatait a szeretet irá
nyozza, az boldogító célját elérheti a társadalom
ban és boldogíttatni fog.
Mily nemes, mily szép és boldogító érzés a
felebaráti szeretet. Kinek szivében ez ragyog, az
soha szerencsétlen, boldogtalan nem lehet, mert a
szeretetnek egyik legragyogóbb tulajdonsága épen
az, hogy nem számít és mert nem számít, nem is
csalódhatik. Mennyi lelki gyönyört nyújt ez az
érzelem s ennek gyakorlása, ezt megmagyarázni
nem, csak érezni lehet. Csak a kölcsönös szeretet
eszközölheti az emberi nem erkölcsi megtisztulá
sát, amely társadalmi létünk legbiztosabb támasza.
Csak a kölcsönös szeretet által juthatunk el arra
a tökéletességre, amelyre mint emberek eljutha
tunk ; ez biztosítja az egyesek javát, ez ad lelki
nemességet, ez öli meg a bűnt és az egymás ellen
tüzelő nemtelen indulatokat.
Társadalmunk nagyon sok rétegében otthonos
a fényűzés, az elegáns beszéd, a bókoló udvarias
kodás, az erőltetett „kedves mosoly", de nincs
lelki összhang, mert hiányzik a szivekből a sze
retet. Szeretet nélkül pedig az élet üres, kietlen.
Aki szeretni nem tud, az már erkölcsileg halott.
S minél mélyebben, minél igazabban s minél álta
lánosabban tud valaki szeretni, annál nemesebb
szív lakik benne. A nyiltszívűség, áldozatkészség,
hű és igaz barátság csak a szerető szivet jel
lemzik.
Múlnak az évek, telnek a napok, fogynak földi
reményeink, vágyódunk a túlvilági élet után. Ha
őszintén hittünk az Istenben, reménylettünk vég
telen irgalmasságában, szerettük Őt és teremtmé
nyeit, biztosak lehetünk, hogy, amint itt ezen a
földön segített és védett, úgy kegyelmébe fogad
halálunk után is.
Horváth Károly dr.

SZ.

Istenért, hazáért.
(Folytatás.)

M órában délután ismét összegyűlt a nép.
Sokan most m ár hangosan követelték a fel
kelés kimondását. Esküdözve hangoztatták,
hogy többé dán parancsra nem hallgatnak.
Felkelnek”és az ifjú nemes vezetése alatt meg
kezdik a harczot. Az izgalom terjedt, a habo
zok pártja^egyre fogyott.
Éppen ekkor ér a gyűlés színhelyére egy
habos fehér lovak által röpített szán. Megáll s
midőn az ülésből egy nő emelkedik fel és
leereszti vállairól a drága svéd b u n d át; fel
hangzik a k iáltás:
— A Kjölen rózsája. Isten hozta Olga kis
asszony ! Csakugyan ő volt. Gusztáv anyjának
halála óta e vidéken lakott nagynénjével ennek
családi várkastélyában. A moraiak jól ismerik ;
ide já rt templomba s ilyenkor szívesen elbe
szélget a hozzá közeledő nőkkel. Részvéttel
keresi fel az elhagyott szegényeket, árvákat,
hű pártolója az özvegyeknek. Bármikor jelenik
meg a községben: osztatlan tisztelet fogadja.
A szánróllelépve, a hozzá közelállókat meg
kérdi, miről folyik a tanácskozás? Mikor ezek
elmondják, hogy egy nemes ifjú beszéde felett
elmélkednek, aki harcra buzdította őket a ha
záért, de m iután még többen haboztak, bizal
mát vesztve, az erdő felé távozott.
Olga azonnal tudta^ hogy e lelkes honfi
nem lehet más, mint W ása Gusztáv. Ámint
megérti, hogy biztatás nélkül hagyták távozni:
arca lángba borul, feddő hangon szólal m e g :
—- Svéd anyák szültek titeket ? így tiszteli
tek ti a vendégjogot? Egy ifjú nemes jö n hoz
zátok, hogy hazát szeretni tanítson és ti a
rengetegbe utaljátok, hogy ott keressen szállást 1
Életét ajánlja fel szabadságiokért és ti hidegen
elfordultok tőle, talán azért, hogy a zsarnok
ellenség előtt annál melegebben bókolhassatok.
Ti anyák, ti leányok, öltözzetek gyászba, m ert
a szabadságszerető, bátor honfiak Mórában
kihaltak.
— Nem haltak ki. Itt vagyunk, mind készek
a honvédelem re — kiáltanak m indannyian es
küre emelt kézzel. — Éljen W ása Gusztáv ve
zérünk.
E percben nyom ulnak be a községbe a
raetvikiek s a gyűlés színhelyére érve k é rd ik :
— Szomszédok, mennyire vagytok ? Mi m ár
határo ztu n k ; vezérünkért, W ása Gusztávért
jöttünk hozzátok.
— Mi is készen állunk életre-halálra a ha
záért, — hangzik a moraiak kiáltása. — Men
jünk, hívjuk vissza vezérünket.
Most egy másik utcából jön a jelentés, hogy
a dán lovasok közelednek, m indjárt beérnek
a községbe.
Ez a hír csak olaj volt a tűzre. Az izga
lomtól hevült tömeg harci riadallal rohan az
érkező lovascsapat elé. A tettre kelt szabad
parasztok fejszét, szekercét forgatva, halállal
fenyegetik a zavarba jö tt ellenséget. A kapi
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tány látva, hogy a vele szembeszállt nép nem
retten meg az előreszegzett lándzsáktól, sőt
két oldalról előrenyomul, hogy a századot
körülfogja; nem érezve magát elég erősnek a
nagyszám ú ellenállók leverésére: megfordul és
a még nyitva álló úton sietve elvágtat.
Ezután a nép egyértelemmel az erdőnek
tart, hogy felkeresse és diadallal vissza hozza
vezérét.
Gusztáv mélyen behatolt az erdőbe. Végkép búcsút akart venni e vidéktől is, hol ha
sonlókép keserű csalódásra talált. De utat té
veszt, irány nélkül bolyong, végül fáradtan
leül egy kidőlt fatörzsre. Merengő lelke vissza
tekint az annyiszor megújított kísérletekre,

101

egetverő ujjongással törtet feléje. Legelői egy
szánfogai, melyet a kocsis ügyes kezekkel
irányoz a fák között s a szánon egy nő.
Még egy pár perc s a szán közelébe ér. A
következő pillanatban Olga borul keblére s szól
öröm könnyek k ö z t:
— Áldott legyen a jó Isten, hogy feltalál
tunk. Gusztáv, most m ár van néped, amely
követ. Fogadd édesanyád utolsó üzenetét, mit
reám bízott Bátran előre; k i'Iste n b e n bízik,
meg nem csalatkozik.
— Kedves húgom, mint az égtől küldött
angyal jöttél az elhagyotthoz. Éltem legszomo
rúbb órájában újra ^ felkeltetted szivemben a
haldokló reményt. Áldjon meg a Mindenható.

Mikszáth Kálmán temetése. A nagy író koporsója, a főváros által adományozott díszsírhely szélén. Közvetlen mellette
Mikszáthnak exhumált négyéves fiacskájának koporsója. Képünk azt a jelenetet ábrázolja, amikor Raífay Sándor evan
gélikus lelkész_bucsuztatja a nagy halottat, 1, 2 Mikszáth két fia, 3 Mikszáth özvegye.

A nép kitörő örömmel vette körül a felta
melyekkel a nemzet ősi szabadságához akart
újra utat nyitni és mind sikertelen. Buzdítása lált vezért.
Ott a szabad ég alatt, az erdőben esküdött
sem a felső, sem az alsóbb osztályoknál nem
keltett visszhangot. Népében a hősi bátorság neki hűséget, hogy el nem hagyja, parancsára
letört; a dán zsarnok nyugodtan temetheti el kész tűzbe, vízbe menni.
Mórába visszatérve, Gusztáv a sokasággal
a svédek dicsőségét: az alkotmányt. E gondo
lat mint éles tőr szakgatja keblét. Honfiúi re először is a templomba megy. Hálazsolozsmát
ményeit rideg-csalódásOépte sz é t, s ezzel élté zeng a mindenek Urának s áldását kéri a meg
nek célja is elesett. Szomorúan hajtja le fejét, induló szabadságharcra.
Másnap M órában m ár ott lobogott a piacon
ajakáróí egy mély sóhaj fakad: Nagy Isten,
mégis elhagytál! Szeméből egy könycsepp hull a svéd zászló. A körötte összesercglett népet
számbavette az ifjú vezér, felosztja századokra,
és a kem ény hidegben odafagy arcára.
Most a távolból valami zaj verődik a szél szakaszokra s ezek élére lehetőleg m ár egykor
szárnyain hozzá. Bizonnyal az üldöző ellen hadiszolgálatban volt idősb férfiakat állít. Az
ség. Hadd jöjjön, ő m ár többé se vár, se fél. újonc sereg fegyverzete a fejsze, melyet DaleA zaj közeledik. De mi ez? Mintha nevét karlia minden fia biztosan kezel, a rövidnyelű
hallaná . . . Mintha ez a hang ismerős volna ... szekerce, mely erős kézből hajítva, halált ho rd
Merengéséből felriad s önkéntelen a zaj irá magával, a csép, vaskarikáktól nehéz hadarónyában indul előre. A honfitársak csapatját val, a dárda s a jobbm ódű családok tagjainál
látja közeledni, mely amint őt m egpillantja: az elődöktől örökölt két kézre való liarcibárd,
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melynek ütése pozdorjává töri a lándzsát s
beszakgatja a legkeményebb páncélt.
Olga újra bejött Mórába s vele nagynénje,
ki elhunyt férjének kardját és többi fegyvereit
is átadta Gusztávnak. Egyszersmind kijelentette,
hogy sátrakat készíttet a sebesültek elhelyezé
sére. Ezek ápolására Olga vállalkozik azon
társnőivel kik e célra önként ajánlkoznak. Ve
lük megy ő maga is, m int az ápolás intézője.
A nagylelkű tisztes honleány ajánlatát öröm 
mel fogaclja úgy a vezér, mint harcszom jas
csapatja. Miután egy hétrevaló élelmet is összehordtak a lakosok, Gusztáv azon meggyőző
désben, hogy a gyorsaság a sikernek egyik fő
záloga, hétszáz főre menő csapatjával az ott
hon m aradtak áldás kívánatai között megindul.
Egyenesen a legközelebbi dán őrállomás felé
vonul. Másnap kora reggel ér oda. Rövid pihe
nőt tart s azután így szól n ép éh ez:
— Fiaim, itt az első próba. Aki fél a vér
látásától, forduljon vissza; elmehet.
— Nem félünk, — kiáltának mindannyian.
— Vezess u ra m ; ott akarunk reggelizni a
várban.
Az elég tágas, de csak p ár száz főnyi őrség
által Védett erődöt a m inden oldalról tám adó
svédek egyetlen roham m al beveszik. Az ellen
álló őröket leverik, a többit foglyul ejtik. Az itt
talált néhány ágyúnak és száz m uskétának
kezelésére maga a vezér tanítja be sebtiben
embereit, aztán tovább siet.
Mei'ész támadással egyik erődöt a másik
után foglalja el s az ezekben talált készlettel
mindjobban pótolja a rendes hadifegyver hiá
nyát. Győztes előnyomulásáról a hír szelek
szárnyain já r szerte s nyom ában csapatonkint
özönlik táborába az ifjúság. Egyik nap egy
nemes érkezik teljes fegyverzetben s mosolyogva
köszönti a v e z é rt:
— Ismersz-e még bajtárs ? Egy megtért honfi
üdvözöl. Van-e szükség még nálad két erős
k a rra ?
— Isten hozott, Oszkár, — válaszol Gusz
táv — örvendek, hogy rem ényem teljesült.
— Amaz emlékezetes nap óta, — folytatja
Raden Oszkár — am elyen foglyul kisértelek a
fővárosba, beszéded mindig fülemben csengett.
Lelkem háborgott a gondolaton, hogy szülő
földem ellen harcolok. Végül is lemondtam
Dániában tiszti rangomról és hazajöttem apáim
honába. Kerestelek, de nyomodat vesztettem.
Amint hallottam, hogy zászlót em eltél: ide siet
tem, hogy veled egy sorban küzdhessek.
Wasa Gusztáv bem utatta barátját nagynénjének, a tábori kórház felügyelőnőjének s Olgá
nak, aki az ő elfogatása napján m ár találkozott
vele. Ezek is szívesen fo gadták; Olga meg
jegyezte, hogy annál kedvesebb vendég, m ert
úgy jön, mint fehér holló a gazdag nemes
családok sorából, amelyek még mindig tartóz
kodnak a csatlakozástól.
Azután szemlét tartott a sereg felett, mely
ben feltűnő volt a fegyelem, rendszeretet s a
rajongó hűség a vezérhez.
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Oszkár e szavakkal kívánt szerencsét b arát
já n a k : Gusztáv, e nép szemében a lelkesedés
sel, szivében a bátorsággal, karja erejével, biz
tos záloga a győzelemnek.
— Én is azt hiszem, hogy ily tábor élén
joggal mondjuk fel a szállást az ellenségnek.
A fiatal vezér ezredesnek nevezte ki barát
ját s ezután vele tárgyalta a hadjárat tervét.
Zászlait ezután is diadal kiséri. Minden
ellenállást letörve, nyomul előre. Az egyre n a
gyobb zavarba jött helytartó végül hazulról is
segítséget nyervén, ötezer harcossal indul a
felkelők ellen. Gusztáv a W etter-tóra támasz
kodva fogadja. Itt állítja fel a csatarendet. A
hadsorok előtt ellovagolva, csak ennyit mond :
— Fiaim, elől tűz, hátul víz. A győzelemre
a tűzön át visz az út. Előre!
Az ütközetet az ágyúk dörgése nyitja meg.
A tüzérségnek azonban a svéd gyalogság nem
sok időt en g ed ; harci dalt zengve rohan kéztusára. A balszárny Oszkár, a közép Gusztáv
vezetése alatt áttöri az ellenség töm ött sorait s
szétzavarva űzi, hajtja maga előtt. A jobb szárny
azonban kemény ellenállásra talált, nem tudja
megbontani a muskétásokkal erősített fegyveres
négyszögeket. Ismételt sikertelen tám adás után
hátrálni kezd a tábor felé. Amint ezt az ápoló
társnőivel együtt álló Olga észreveszi: egyfogatos kocsiján oda robog, lángoló arccal áll a
hátrálok elé.
— Talán szomjasak vagytok svédek, hogy
a tóra siettek? A harcban a hősök nem vizet,
hanem vért szomjaznak. Ha nem tudjátok győ
zelemre vinni a nemzeti zászlót : adjátok ide,
az én kezem nem remeg.
A hátrálok szégyenkezve állnak meg, aztán
megfordulnak s e kiáltással: Halál a d á n o k ra !
újítják meg a roham ot. A négyszög előre szegzett dárdáin nem egy svéd vitéz m aradt függve,
de a többiek ezzel utat leltek a négyszögbe
hatolásra és súlyos csapásaik alatt az ellenség
soronként hullott el a véres földön.
A svédek diadala tökéletes volt, a dán sereg
nek csak kevés töredéke kerülte el a halált
vagy a fogságot. A győzők előtt megnyílt az
út a fővároshoz. A főnemesség belátta, hogy
W asa Gusztáv nem zsákm ány után kapkodó
gyülevész tömeg, hanem magas célért küzdő,
győzni tudó vitéz hadsereg élén áll s tőle függ
az ország jö v ő je ; azért most m ár keresi vele
az összeköttetést s tagjai napról-napra nagyobb
számban csatlakoznak hozzá. Oszkár boszankodott eddigi késedelmezésükön és nyíltan ki
mondó :
— Már biztosítva látjátok a győzelmet, tud
játok, hogy nem kockáztattok semmit. Azért
jöttök, hogy a felszabadító harc dicsősége ne
m aradjon egyedül az önfeláldozásra készen
fegyvert fogott parasztoké.
(Folytatjuk.)
Gyarátz Ferenc.
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Egyházi emlékek Urai-Újfalunak és
vidékének múltjából.
(Folytatás.)

Kemény-Egerszeg a XVIII. században egy
nagy hírnevű új földesurat is nyert a Wittnyédy-családban. Ennek törzsét is itt, a közeli
Sárvárott találjuk, ahol törzsatyjuk, W ittnyédy
János (1574—1618.) Nádasdy Pál gróf főtisztje
és bizalmasa volt. A nemességet ez II. Mátyás
tól kapta 1613-ban. Első felesége Egervári Or
solya, a második Bezerédy Anna volt.1
Wittnyédy János első nejétől 1612 decem ber
20-án született Sárvárott a család nagyságának
megalapítója, W ittnyéay István, a hírneves sop
roni ügyvéd, Zrínyi Miklós grófnak bizalmas
titkára és jobb keze, a Wesselényi-féle szövet
kezés legbátrabb, legönzetlenebb és legm unká
sabb tagja, a m agyar evangélikusok lelkes, hű
pátronusa, ki Sopronban egy külön m agyar
gimnáziumnak vetette meg alapját, az eperjesi
kollégiumra pedig 6000 forintot, akkor tízszeres
értékű, fejedelmi ajándékot adott. Örökké utazó
és dolgozó, a franciákkal, ném etekkel és E r
déllyel levelező bölcs politikus, az ország első
családainak jogtanácsosa, országgyűlési követ.
A műveltsége is oly magasfokú, hogy Zrínyi
Miklós a m unkáit még kéziratban adta ál neki
bírálatra. Útközben, Nezsiderben 1670-ben balt
meg szélütésben, csak így kerülte el, hogy ő is
Zrínyi, Frangepán és Nádasdy sorsára, vérpadra
nem került.
Ez a nagy Wittnyédy szerzett birtokot Kemény-Egerszegen is. Családi levéltárukban levő
szerződés szerint 1663 szeptember 5-én vitézlő
Militenszky Istvántól és nejétől, Szántóházy
Annától vett itt birtokot 1050 m agyar forintért.
Az árakat tízszeresen kell vennünk a maihoz
képest. Lehet, hogy akkor m ár több birtoka is
volt itt. A most vásároltat öccsének, Pálnak
(f 1665) kezére bocsátotta. Vagy ennek a Pál
nak, vagy pedig saját Pál nevű fiának az örö
kösei kapták Egerszeget. E két W ittnyédy Pál
közül az egyiknek fia volt Ferenc, akiről m ár
bizonyos, hogy egerszegi földesúr volt. És ennek
Rajky Orsolyától született fia volt W ittnyédy
János (1702—1781), a kiváló műveltségű jog
tudós és nagybirtokos, aki Ostffy Mihály halála
után 1753 -1781-ig 28 éven át innen, a keményegerszegi kastélyból igen erélyes kézzel vezette
a dunántúli kerületet, mint ennek világi felügyelője^
Megrázó volt ennek a két felügyelőnknek,
Ostffynak és Wittnyédynek, az elődnek és utód
nak utolsó találkozása éppen itt Kemény-Egerszegen. Ostlfy Mihály 1753 február 20-án bizo
nyos dolgainak elintézése végett Asszonyfáról
1 Némi kitéréssel megemlítem, hogy a Bezerédycsalád is a XVII. században evangélikus volt. VámosCsalád és Szentivánfa voltak a birtokai. E családból
született 1804-ben Szentivánfán Bezerédy Amália, ha
zánkban a kisdedóvás és gyerm ekirodalom egyik út
törője, aki egyetlen leánya számára írta a ma is oly
népszerű Flóri-könyvét.
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Sopronba indult kocsin, Csak egy kocsis-gyere
ket vitt magával s visszafelé jövet, amint Hegy
falu határába értek, a kocsis hallotta, hogy ura
sóhajtva m ondta: Én Istenem ne hagyj el!
Ostffy igen vallásos, a theológiában is jártas
férfiú volt. Imádság nélkül soha sem kelt fel
és semmiféle útjára el nem indult. A kocsis
ügyet sem vetett a hallott sóhajtásra, tovább
hajtott és a m ár korábban vett utasítás szerint
betért Egerszegre, Wittnyédy János házához.
A házi gazda a kapuból köszönté vendégét,
akit rendes ülőhelyzetben látott a kocsin. Csak
midőn feleletet nem kapott és jobban megvizs
gálta barátjának m egmerevedett testét, akkor
tudták meg a megdöbbentő esetet. Valószínű
leg még Hegyfalu határában érte a szélhüdés.
Holtan vitték haza Asszonyfára.
W ittnyédy János is vallásos lelkű, magas
műveltségű felügyelője volt egyházkerületünk
nek. A lelkészekkel bölcsészeti kérdésekről is
levelezett, miként egy a kér. levéltárban őrzött
levele is mutatja. Mint egyházkormányzó na
gyon is erélyes férfiú volt. 1758-ban például
megtette, hogy püspökválasztáskor a négy je
lölt közül két öreget kihagyott s fiatalokat vé
tetett fel helyükbe, hogy a fiatal, de tudós és
erélyes Balogh Adám nem eskéri lelkészt ültesse
a püspöki székbe.
A Wittnyédyek szerettek soproni és kőszegi
vagyonos patrícius családokból nősülni. így e
kerületi felügyelőnknek is Unger Teréz soproni
leány volt a felesége, aki felett Pcrlaky Gábor
püspök mondott nyomtatásban is megjelent
búcsúztatót Nemeskéren 1772-ben. Ő maga is
1781 július 16-án halt meg, am ikor még nem
volt közelebb tem plom unk s őt is a nemeskéri
templom sírboltjába temették. Feleségével együtt
keresztszülői voltak Berzsenyi Dánielnek.
A család ismertebb tagjai voltak a kér. fel
ügyelőn kívül Wittnyédy József soproni ügyvéd,
aki F ábri Gergely püspökünket védte 1752-ben,
mikor vizsgálati fogságra a ném etkeresztúri
várba zárták. A hasonló nevű törvényszéki biró
is Sopronban élt és halt meg 1900-ban, aki
alapítványával harm adfél század múlva fűzte
ismét szorosabbra lyceumunk és a W ittnyédycsalád közt fennálló ősi köteléket. Rokonságban
voltak a Káldy, Vidos és a legtöbb kemenesalji családdal. W ittnyédy-leány volt Dukai Takách Juditnak, a jeles költőnőnek is édesanyja.
A W ittnyédyek után a keményegerszegi ősi
kastély gazdát cserélt, de méltó protestáns bir
tokos lett az utód Kis János püspökünk fiában.
Kis Lajosban, aki Budán mint palotinális ágens
vagyis jogi képviselő, igen fontos szerepet já t
szott egyházi ügyekben. Kis Lajos József nádor hit
vesének, az áldott lelkű Mária Dorottya főherceg
nőnek a Habsburgok családjában mi ritka hit
rokonunknak és szószólónknak kegyeivel is di
csekedhetett Kis János püspökünk emlékezé
seiben hálásan említi fel: „Palatinalis ágens
fiamtól felőlem több ízben tudakozódott és általa
kegyesen köszöntetett."
(Folyt, köv.)
Payr Sándor.
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M ikszáth Kálmán temetése.
1910. május 31.

Valóban igaz a Biblia szava: „Az embernek
minden dicsősége olyan, mint a mezőnek virága."
Még el se némult ajkunkon az örvendezés szava,
mellyel Mikszáth Kálmánt, írói működésének 40
éves érdemeiért ünnepeltük, máris kiült reá a sira
lom jajkiáltása: „Elesett a mi fejünknek koro
nája! Siralomra fordult a mi örömünk!"
Mikszáth Kálmánt az ünneplés áldozatának te
kinthetjük. Az a múlt esztendőben oly végtelenül
válságos betegség által meggyengitett szervezet
nem bírta ki az izgalmakat, melyeket az országos
jubilálás és azokat a fáradalmakat, melyeket a
máramarosi kortesút okozott.
Amilyen országos öröm volt Mikszáth Kálmán
jubilálása, olyan országos gyászt szerzett a várat
lan és mindeneket megdöbbentő halála.
Az országos gyász egyik fájdalmas résztvevője
a mi pesti evang. magyar egyházunk is, amely
csak nem rég ünnepelte Mikszátbban a presbyterium egyik büszkeségét. Templomunkra kitettük a
gyászlobogót, a családnál pedig az egyház nevé
ben részvétünket fejeztük ki.
A temetésen a közönség megszámlálhatatlan
sokasága állott sorfalat a Magyar Tudományos
Akadémiától ki egészen a sírig. Az ország kormánya
kimondotta, hogy Mikszáthot a nemzet halottjának
tekinti és eltemettetéséről maga gondoskodik. Va
lóban a nemzet halottja volt Mikszáth Kálmán,
akinek elhunytát meggyászolta a királytól kezdve,
ki Pálffy Miklós herceggel képviseltette magát,
az utolsó napszámosig mindenki, aki valaha Mikszáth
nevét hallotta és nagy szellemét tisztelni tanulta.
A temetés mindenkép méltó volt a nemzet leg
nagyobb élő írójához s evang. egyházunk nagy
büszkeségéhez. A Jókai-lepellel betakart koporsó
nál három beszéd hangzott el. A bányakerület püs
pöke, Scholtz Gusztáv után Hieronymi Károly mi
niszter beszélt a kormány, Beöthy Zsolt pedig a
kulturális intézetek nevében. A beszédek előtt az
opera énekkara énekelte el „Krisztus az én éle
tem" kezdetű egyházi énekünket, befejezésül pedig
a magyar szimfóniái zenekar játszott Hunyady
László dalműből.
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök a nagy
író ravatalánál a következő beszédet mondta e l:
„Félve és féltve olvastuk szombaton reggel:
„Mikszáth jobban van, legközelebb elhagyhatja
ágyát" s néhány óra múlva, mint valami rémes
szörnynek szárnycsattogása rebbent szét a h ír:
„Már elhagyta ágyát, és .. . koporsóba feküdött."
Szívünk érverése mintha elakadt volna, hinni nem
bírtuk a hihetetlennek látszót: Mikszáth, a nemzet
dédelgetett kedvence, hetek, hónapok ünnepelt
hőse, írói diadalának, dicsőségének zenitjén, férfiúi
erejének teljes birtokában, Mikszáth a kedves, mo
solygó humor nagymestere, Mikszáth, a saját nyi
latkozata szerint — „igazán boldog ember" nincs
többé.
Férjedet siratod, gyászoló özvegy, bálványozott
apátok koporsójára borultok, ti, az ő fiai. Másutt
is látható szomorú látvány, midőn búcsúzó kedve
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sétől elhagyatva, zokog az özvegy, az árva, s a
szomszéd házban már alig vesz tudomást minderről
az ott lakó. De Mikszáth halála, az más, óli az
egészen m ás! Bánatodban nem maradsz magadra
kedves család. Férjednek, atyátoknak, kicsiny csa
ládja szentélyéből kiindulva, messze kiterjedő csa
ládi összeköttetése van. Az írótársak, a tudósok
nemes gárdája, az irodalom kincseit megbecsülök
milliói itthon és a külföldön, közelebb Kárpátoktoktól le az Adriáig, ez a mi drága hazánk és
nemzetünk gyászba borultan vesz titeket körül
Mikszáthnak eme nagy családja, melyet ő oly hí
ven szeretett s mely őt oly lelkesen ünnepelte és
szeretetével boldogította, és milliók szívéből hang
zik visszhang gyanánt a ti siralmatok: „oda va
gyon a mi örömünk és siralomra változott a mi
örömünk, most leesett, óh leesett a mi fejünknek
koronája “
És nem szégyeneljük e siralmat, mely a nem
zet nagy fiát illeti, vagyis inkább minket magun
kat, az országot, a nemzetet illeti, melyet e vesz
teség ért. Jól mondja életrajzíróinak egyike : „nem
Mikszáth halt meg, a mi nemzetünk benne vetett
reményei pusztultak el, a tőle bizton várt megmér
heteden kincsek szóródtak szét."
Ezt érezzük, csak ezt. S midőn e fájó érzelem
elementáris erővel dúlja most szívünket, egyebet
érezni, Mikszáth nagy jelentőségét s érdemeit még
halvány ecsetvonásokkal is kifejezni vallásom szol
gálatában nem fogom ; félek, hogy a költő vágya
érn e: „nem érez igazán, ki érez szavakkal mond
hatók"
Mikszáth immár az irodalom, történet halhatat
lan alakja lett. Az lesz hivatva epochális munkás
ságát avatott kezekkel igéző képben megfesteni,
mely tükre legyen az ő jellemének is. Oly tiszta
az, mint Mikszáth „jó palócainak" kicsiny hazá
jában csörgedező csermelyek kristályos vize. Gyö
nyörködni, épülni fog benne nemzedékről nemze
dékre e nemzet minden gyermeke, meglátván abban
Mikszátot, a minden ízében művészi, jó, igaz ma
gyar lelket.
A gyászoló kegyeletnek szentelt múló percekre
való tekintettel felkérettem, ne beszéljek sokáig.
Én engedelmeskedem! Most már csak egyet még!
Mondatott: Mikszáth Kálmán halálábán önző! ö,
ki 40 évi írói munkássága egész tartamában a
legtisztább önzetlenséget tanúsította, gazdag lelke
minden kincsét, tudását nemzetére pazarolta s eb
ben s nemzete elismerésében találta — maga
mondta — igazi boldogságát, halálában önzővé
le tt; maga most már igazán és teljesen boldog,
kinek semmije sem fáj, reánk hagyta, millió hívei
nek hagyta a fájó szivet, melynek nincs vigasz
talása.
Nincs vigasztalása? Nem, nem, annyira nem
fásult el a mi szívünk dermesztő fájdalmában, sze
münk könnyfátyolán át látjuk e koporsót, benne
Mikszáth kedves alakját, halljátok a néma ajak
utolsó suttogását: „ne sírjatok, én boldog vugyok,
nem; fáj semmi sem, nem fáj semmi sem !
Értsd meg ezt nemzetem ! Kedvencednek nincs
több fájdalma; mint egykor Izráel prófétája a tü
zes szekéren, úgy Mikszáth is, nemzete hű profé
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tájaként a dicsőség aranyozta szárnyakon emelke
dett fel a világosság és szabadság égi honába, hol
nincs könnyeknek hullatása, hol nem fáj semmi
sem !
Értsd meg ezt, kegyes család: férjed, atyátok,
a jóságos Isten kegyelméből, megóva minden gyöt
relemtől, melynek neve halál, körülvéve szeretteitől,
karjaitok között szunnyadt át abba a titokzatos
szent létbe, hol — nem fáj semmi sem!
Dicsérünk tégedet azért, szent Isten, Atyánk,
hogy megdícsőitetted jóságodat ez elpihent hű fia
don, ki nemzeted szent ügyeinek szolgálatában oly
szépen értékesítette a Te adományaidat, ki min
den jónak és tökéletesnek adományozója vagy, s
így Tégedet is megdicsőített. Mi őt hűnek és igaz
nak valljuk, s e hittel bocsátjuk őt a Te ítélőszé
ked elé, ítéld meg Te a Te határtalan kegyelmed
szerint, mely gyermekeid gyengéit, sőt bűneit is
elfedezi a Krisztus érdemével.
Most, hogy ráborul a halálnak éjszakája, s itt
köztünk többé nem munkálkodhatik, kérünk, mun
kálkodjék az ő szelleme, az ő példája arra hivatott
méltó követőiben és utódaiban. Mutass neki új szol
gálatot a Te örök országodban, hová előre ment
kedvesei után sietett, s ahol viszont most hátra
maradott kedveseit várja boldog viszontlátásra, a
Jézus Krisztusnál. Amen.“
Miatyánk. Áldás.
A temetési menet ezernyi-ezer ember sorfala
között egy óra alatt ért ki a kerepesi-úti temetőbe,
ahol Mikszáth Kálmánt a 4 éves korában elhalt
kis fia mellé tették.
Itt Raífay Sándor Deák-téri lelkész a következő
sírbeszédet mondotta :
„Az élők és a halottak választójánál, a sírgödörnél állítsuk meg még egy búcsúszóra ezt a ko
porsót ! Azután hadd lépjen jogaiba a föld, mely
a testet követeli a múlandóság jogán és hadd lép
jen jogaiba az élet, mely bennünket követel kötelességteljesités jogán.
Milyen keserű volna ez a búcsúzás, ha nem
tudnók, hogy Mikszáth Kálmánnak csak a teste a
múlandóságé! A válás e nehéz pillanatában azon
ban megbékéltet az a tudat, hogy arra a szép lé
lekre, mely benne élt s amely nemcsak az övé,
hanem a millióké volt, arra halhatatlanság és
öröklét vár a túlnanban is, meg itt e földön is. Meg
békéltet a tudat, hogy bár e koporsó csak a haza
földjét gazdagítja egy drága emlékkel és ezért egy
élő nagyságtól fosztja meg a hazát, mégsem szakaszthat el Mikszáthnak a leikétől soha. Amint di
csőségünk volt, amíg élt, úgy dicsőségünk is marad,
amíg élünk, dicsősége marad a nagy mesemondó
ennek a nemzetnek, amíg csak földjén egyetlen
mesét szerető magyar lélek él. Megbékéltet a tu
dat, hogy ez a föld csak a porlandó test sírja, de
azt a nagy lelket, amely e porlandó testben élt, a
magyar nép lelke fogadta magába és őrzi meg
időtlen időkre. Szerető néped e vigasztaló hittel
bocsát el a minden halandók útján, Mikszáth Kál
mán, — nem az elmúlásra, hanem az örök] életre.
Búcsúznunk kell Tőled az egyház nevében is.

Mikor mint egyháztanácsosunkat ünnepeltünk,
olyan jól esett hallanunk Tőled az alázatosan
büszke vallomást, hogy Te a breznóbányai és turopolyai papok ivadéka vagy. Ha Te büszke voltál
arra, hogy szegény evangélikus papok ivadéka le
hettél mi meg arra büszkélkedtünk, hogy Téged
a miénknek tudhattunk és hogy hallhattuk Tőled
az apostol nemes vallomását: Nem szégyenlem a
Krisztus evangéliomát, mert megtartó isteni erő az
minden hívőnek üdvösségére ! Hitvalló kedves egy
háztanácsosunk, most elbocsátunk azzal az áldás
sal, váljék valóra Rajtad az Úr Jézus Ígérete :
Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én
is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt!
S búcsúzzatok el tőle ti is, családjának ked
ves tagjai. Tinéktek legnehezebb a búcsúzás. Mert
a tietek nemcsak a dicsősége volt, hanem a szíve,
lelke is egészen. Mikszáth Kálmán egy ország ha
lottja, de más vigasztalót csak ti nektek nem küld
het helyette soha a Gondviselés. Egy egész ország
vesztesége ő, de a hitves és a gyermekek veszte
sége igazán, mert a szerető szív melegét nem pó
tolhatja semmi. Mégis azzal a békéltető tudattal
bocsássátok el őt az öröklét útjára, hogy veletek
együtt milliók hullatnak könnyet a sírjára, amely
sír a nemzet kegyeletének és tiszteletének oltára
marad — a ti kedves halottatokért!
Temessük el azért, temessétek el a porlandó
testtel együtt ti is a gyász fájdalmát ebbe a sírba,
hogy Mikszáth Kálmán dicső emléke teljes ragyo
gásában éljen közöttünk mindörökre!“
Ezután még egy imádság és az áldás követke
zett s végül az egyetemnek egyesült énekkarának
Himnuszával befejeződött a gyászünnepély.
A temetésen a budapesti evangélikus egyházak
minden lelkésze és segédlelkésze részt vett. A 14
lelkész megjelenése eleven dokumentálása volt an
nak, hogy Mikszáth Kálmánt az ország evang. egy
háza együttesen gyászolja, mert benne ismét sírba
szállt azon országos nagyjaink egyike, akikkel egy
házunk oly sűrűn ajándékozza meg e nemzetet!
M. V.

VEGYES.
Lelkészjelölés Budapesten. A pesti evangélikus
magyar egyház újonnan szervezett harmadik lelkészi körének, a kőbányai (X. kerületi) lelkészi
kör lelkészi állásának betöltése tárgyában június
6-án tartott egyháztanácsi ülést Kaczián János
esperes elnöklete alatt. Az egyháztanács pályázat
kiírása mellőzésével Majba Vilmos hitoktatási igaz
gató meghívását határozta el, kinek e díszes, de
terhes állásra való meghívása erős bizonyítéka
annak a fáradhatatlan és eredményes munkálko
dásnak, amelyet a pesti magyar egyház hitoktatása
és belmissziói munkái terén évek óta teljesít. Az
egyházközség közgyűlése e határozathoz előrelát
hatólag egyhangúlag fog hozzájárulni, azért már
most is üdvözöljük egyházunk kiváló munkását s
Istennek áldását kívánjuk új munkálkodásaira is.
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Vallástanár-választás a pesti magyar egy
házban. A pesti magyar egyház által hirdetett
vallástanári állásra 12 pályázat érkezett be, me
lyek közül az egyháztanács a közgyűlésnek első
helyen ajánlotta: Mándy Endre lévai és Mártony
Elek stószi; második helyen: Mesterházy László
sárvári; harmadik helyen Petrovics Pál hosszúfalu
fürészmezői lelkészt. A választás június 19-én lesz.
Stromp Lászlónak, a magyarhoni evangélikus
egyetemes egyház tehologiai akadémiája 1907-ben
elhúnyt nagyérdemű tanárának egykori tanítványai
és barátai közadakozásból síremléket állítottak,
melynek 1910. május 20-án Pozsonyban tartott
felavató ünnepségének sorrendje a következő volt:
I. Délelőtt 9 órakor a theologiai akadémia ta
nácstermében : 1. Öh mint imádlak, mint szeret
lek. Karének. Szövegét írta Stromp László. Elő
adta a theologiai akadémiai kar. 2. Dr. Dobrovits
Mátyás elnöki megnyitója. 3. Dr. Szelényi Ödön
teológiai akadémiai tanár emlékbeszéde. 4. Erős
várunk az Úristen. Karének. Szövegét fordította
dr. Masznyik Endre és Stromp László. Előadta a
theologiai akadémiai kar. II. Délelőtt 10V4 órakor
a kecskekapui evangélikus temetőben: 1. Feltá
madsz, feltámadsz én porom. Karének. Előadta a
theologiai akadémiai kar. 2. Az emléket a tanítvá
nyok nevében átadta Rátz Vilmos pozsonyi lelkész.
4. Az emléket a pozsonyi evangélikus egyház ne
vében átvette az egyházközség elnöksége. 4. Az
emlék és sir megkoszorúzása. 5. Hymnus.
Halálozás. Járossy Mihály, balogpádári evan
gélikus lelkészt súlyos csapással látogatta meg az
Ur. Forrón szeretett hitvese, született dolinái
Mérnyi Margit 28 éves korában, boldog házassá
gának 9-ik évében június 6-án elhúnyt. Az Úr,
aki megsebesített, adjon vigasztalást a fájó szí
veknek !
Beniczky Lajos meghalt. Beniczky Lajos, Komárommegye és Komárom város főispánja, Pest
megye volt alispánja, a pestmegyei evangélikus
esperesség felügyelője, hatvanhat éves korában
meghalt. 1845-ben született Lázi nógrádmegyei
községben. Miután középiskolai és egyetemi tanul
mányait Budapesten elvégezte 1869—71-ig aljegyző
volt a kalocsai törvényszéken. Egy ideig vissza
vonult a közszolgálattól és édesatyja hagyatékának
rendezésével foglalkozott. 1877-ben Pestmegye
harmadik, két évvel utóbb második aljegyzője lett.
1884-ben a megye tiszteletbeli főjegyzőjének ne
vezték ki. A közigazgatási szolgálatban tanúsított
kiváló tevékenysége következtében 1895-ben egyhan
gúlag Pestmegye alispánjává választották. A koalíció
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kormányra jutása után Beniczky lemondott alispáni
állásáról. A Khuen-Héderváry-kormány Komárommegye és Komárom város főispánjává neveztette
ki, de alig hogy letette főispáni esküjét, ismét
betegeskedni kezdett és a gondjára bízott két tör
vényhatóságba helyettes főispánt kellett kinevezni.
A székesfőváros tanácsa ma átiratban értesítette a
gyászoló családot, hogy Beniczky Lajosnak dísz
sírhelyet ad. A temetési szertartást Scholtz Gusz
táv bányakerületi püspök végezte. Megjelent a
pestmegyei esperesség lelkészi kara teljes szám
ban. — Az Úr őrködjék e hű munkásunk nyu
galma felett.
A győri ev. egyházi énekkar-egyesület június
12-én, vasárnap délelőtt az evangélikus templom
ban egyházi hangversenyt tartott a kövqjkező sor
renddel: 1. Bach: E-moll praeludium és fuga.
Előadta Altdörfer V. 2. Kirchner E .: Uram, uram.
Motette vegyeskar számára. Előadta az egyházi
énekkar. 3. R eger: a) Benedictus. b) Melódia.
Előadta Altdörfer Y. 4. Az egyház siralma 17. sz.
Ének vegyeskarra, átírta Kirchner Elek. Előadta
az egyházi énekkar. 5. Bach: Karácsonyi orató
riumából : Szimfónia 2 hegedűre és orgonára. Elő
adták dr. Vajda E., dr. Polgár V. és Kirchner E.
6. Kirchner E .: Esti dal. Előadta , az egyházi
énekkar. 7. ifj. Renner József: A C-moll fantáziá
ból az I. tétel. Előadta Altdörfer V.
A budapesti ágostai hitvallású evangélikus
egyházmegye június hó 24-én, pénteken, délután
7 a5 órakor, a Deák-téri iskola dísztermében évi
rendes közgyűlést tart a következő tárgysorozat
tal: 1. Elnöki megnyitó, utána az esperes évi je
lentése. 2. Az 1909. évi zárszámadás és 1910—
1911. évi költségvetés. 3. A pesti ágostai hitval
lású evangélikus magyar egyház módosított vallás
tanári hiványának megerősítése és jóváhagyása.
4. A protestáns iparos és kereskedelmi tanulóifjak
otthona szabályzatának jóváhagyása. 5. A bányai
ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület miszsziói szabályrendeletének javaslata. Előadó : Bódy
János segédlelkész. 6. Jelentés az egyházmegyei
levéltár rendezéséről. 7. Az egyházkerületi közgyű
lésre kiküldendő tagok választása. 8. Esetleges
indítványok. Ezt követi a budapesti ágostai hitval
lású evangélikus egyházmegyei gyámintózet köz
gyűlése. A tárgysorozat a következő: 1. Jelentés
az egyházmegyei gyámintézet múlt évi működésé
ről. 2. Segélyek kiosztása. 3. A gyámintézet 50
éves jubileuma alkalmából Budapesten tartandó
közgyűlésén való részvétel megbeszélése. 4. Eset
leges indítványok.
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