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A készülő új énekeskönyvből.
Babilonban.
Idegen ég alatt
Idegen országban,
Idegen nép között
Nyomorgatva élünk
Keserves rabságban,
Csordultig telt pohár
Ami fájó lelkünk;
Csaknem szétszakasztja
Az a tenger bánat,
Amit benne rejtünk.
Idegen pogánynép
Nehéz járma alatt
Könnyezni sem szabad . . .
— Jaj, csak tűrni szabad,
Csak meghalni szabad!
Jertek el, menjünk ki
Babilon vizéhez . . .
Titokban sírjuk el
Azt a sok keservet,
Amit lelkünk érez.
Kegyetlen sziveknél
Itt a fűzek jobbak :
Fejüket ránk hajtva,
Minket eltakarva,
Velünk szomorkodnak.
Könnyünket a folyó
Messze elsodorja,
Habja is búg, zokog
S nehéz panaszunknak
Nem lesz árulója.
De nyomorgatóink,
11a szomorún látnak,

Pokoli, vad vággyal,
Kegyetlen csúfsággal
Vidám dalt kívánnak.
Es az emésztő kín
Százszoros lesz rajtunk
És halottként hallgat
Rezgőhúros lantunk,
Megvonagló ajkunk.
Oh, ha szabad volna,
Nem dalolnánk másról:
Csak a megalázott,
Letiprott-kifosztott,
Elhagyott hazáról.
Földéről, egéről,
Jordánnak vizéről,
A büszke városnak:
Sión szép lányának
Gyászos elestéről.
Oda lett a templom,
Oda lesz az oltár,
A főpap nem áldoz;
Léviták serege
Az Úrnak nem szolgál.
Uram, szent haragod
De keményen büntet!
— Ne verj mindörökké!
Édes Ígérettel
Vigasztalj meg minket.
Hogy Sión leánya
A porból fölkelhet.
S néped szabad földön
Oltárodnál állva
Zsoltárt énekelhet.
Szcilay Mihály
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A tucat.
Nem arról a harminckétleveles tucatról szól az
ének, amelynek egy-egy lapjára könnyelműen rá
tette már nem egy szenvedélyes játékos minden
földi vagyonát, — sőt nem egyszer még a szív
legdrágább kincsét — édes feleségét is . . . s
mindent vesztve dőlt a kétségbeesés karjaiba, . . .
nem is arról a finom, illatos selyembatiszt zseb
kendő tucatról, melybe gyöngéd ujjacskák hímez
ték be a kedves nevét — s a forró szerelem arany
rózsáját! . . . Nem! Egy tucat eleven, — valódi
húsból és vérből való — pirospozsgás gyermekről,
— kik mint az orgonasípok állnak körül egy bol
dogan mosolygó nőt, . . . édesanyjokat! . . .
Tizenkét gyermek! . . . tizenkét orgonasíp 1 Oh
Istenem, micsoda felséges összhang, mikor ezüst
csengésű hangon egyszerre kiáltják: „kenyeret ké
rek !“ . . . Uram Isten! ehhez a felséges összhang
hoz . . . egy egész felséges kenyér is kell, hogy
mindeniknek boldog mosolyra húzódjék tőle a tátogó pici, piros szája! . . .
Hát bizony Haluska Péterné, majsztramné aszszony, éppen ebben fáradozik, . . . hogy a kis tátogók seregének kiossza, annak rendje-módja
szerint a „kompetenciát “ mint azt az ő édes ura
Péterje — a majsztram uram — mondja . . . Nagy
dolog ez! tizenkét darab kenyeret leszelni egy
szerre ! . . . de még nagyobb dolog az, azt a tizen
két darabot olyanra leszelni s úgy kiosztani, hogy
egynek se álljon pityergésre a szája. „Nekem a
domójából" ... „nekem az alsó héjából. .. nekem
a felsőből* . . . „nekem a közepéből0 ... „netem,
netem ... ahogy a Mamuta atarja" ... Tyhű ! hát
ki tud itt igazságot tenni ? . . . Ki ? Hát senki, csak
egy olyan édasanya, mint Haluska Péterné, . . .
aki mind a tizenkettőt egyformán szereti s mind
egyiknek kívánsága szerint ad igazságosan, vagyis
szeretettel megméri mindeniknek a gyomrát s ahhoz
szabja a kenyeret. „Neked a piros, ropogós domója
kell, Pista? Jól van, de hát mert az a legjobb a
kenyérben, te kapod a legkisebbet11 . .. és Pista
boldog mosollyal fogadja, — mert hát ő kapta a
legjobb falatot — a kis Ínyenc. A többi is mind
mosolyogva veszi át, amit az édesanyja nyújt,
mert látják, hogy a mama igazságos. . . és hogy
szeretettel adja mindegyiknek a maga porcióját!
Egy kórusban hangzik a: „köszönöm!" s mind a
tizenkettő — az egész tucat ragyogó arccal maj
szol . . . falatozik!
Szelíden, szeretettel pihen az édesanya szeme,
a falatozó seregen s az anyai szeretet meleg könnye
perdül végig a boldogságot sugárzó arcon, . . .
mely azt mondja, hogy ez a tucat az ő földi édene,. ..
szivének virágba borult tündérkertje! Oh van-e
olyan földi kincs, amelyért csak egyet is odaadna
belőle! Nincs, nincs! Hisz boldogságtól remegő
ajakkal susogja: „Én Uram, édes Istenem! ha már
megáldottál velük, tartsd is meg őket és adj erőt,
hogy felnevelhessem mind neked tetsző gyerme
keiddé !“ . . ,
„Tovább már nem bírom!" . . . e szavakkal
lép be Haluska Péter, majsztram — ki mestersé
gére nézve tisztességes cipészmester. — „Korareg
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geltől görnyedek, izzadok napestig, már egy hete...
s még csak a hatodik párnál vagyok . . . igaz,
hogy szépek, jók, . . . remekek, . . . de hol van
még a másik hat pár ? Tizenkét pár cipő! . . .
Uram Isten I . . . kimondani is sok! és mit kapok
érte? Semmit, . . . igen, anyjukom, semmit! . . .
mert az mind ezeknek a porontyoknak készül!
Még ráfizetek, az anyagért! Hát a munkámért ki
fizet ?!
„Péter, P éter! ne zúgolódjál! Ki fizet ? Hát
ezek, . . . ezek a porontyok! Hát az az édes mo
soly, mely arcukról feléd száll, . . . az a forró
ölelés, mellyel kis karjukat nyakad köré fonják ...
az a csattanós, cuppanós csók, mellyel piros, meleg
ajkuk eláraszt, . . . hát az semmi! Hát ez a sze
retet, amellyel rajtad függnek, nem ér fel a világ
minden kincsével? Lásd a termőfa földig hajol a
gyümölcs terhe alatt . . . s mégis örömmel adja
életadó nedvét annak táplálására . . . pedig az
ízes, édes gyümölcse másnak ölébe hull! Gyer
mekeink szeretete pedig minket boldogít . . . a
mienk!“ . . .
„Igaz, igaz! . . . de, . . . de tizenkét pár cipő . . .
„No? . . . és tizenkét pár ölelő kar! . . .
„Jó, jó . . . de, de tizenkét öltözet ruha!
„És . . . tizenkét pár mosolygó szem! . . .
„Hiszen igaz, igaz, . . . de tizenkét eledelért
tátogó, éhes száj! . . .
„És tizenkét csicsergő dalos, ki a fáradságos
munka után felvidít, tizenkét imádságos ajak, mely
naponként angyali hangon kéri a jó Istent, . . .
hogy: „Istenkém! apám, anyámat, . . . add, sohase
érje bánat, . . . amíg kicsi szívem dobban, ne sír
janak én miattam!"
„Hát hiszen szép, . . . szép! És hát magam
is úgy érzem sokszor, hogy a menyország hajol
fölé, . . . ha ezeket az aprószenteket látom, . . .
de hát mégis csak nagy, nagyon is nagy áldás már
ez egy szegény mesteremberre, akinek két keze
után kell a kenyeret megkeresni. Lásd édes anyju
kom, a Pecsenye szomszéd milyen gazdag és nincs
egy gyermeke sem! Hát az Ür Isten ezek közül
egy-kettőt oda is adhatott volna . . . ő a kenyér
mellé pecsenyét is adhatna nekik! Ott van az
igazi boldogság, mert ott áll a bőség szaruja!
„Péter, P éter! Nem cserélem én fel az én sze
gényes kenyeremet az ő fehér kalácsával, mert
náluk — a családi élet gyermekek nélkül — ka
lács és pecsenye mellett is fekete búbánattal van
bevonva.
„No de a Galambosék boldogsága már csak
teljes, mert van egy gyermekük s arra annyi vagyont
hagynak, mint a fél falu! Óh, ha nekünk is csak
egy volna, milyen nyugodtan, gond nélkül élhet
nénk ! . . . De tizenkettő ! . . . egy tucat! . . .
„Ne zúgolódjál, apjuk! .. . Nagyobb a mi gaz
dagságunk ! A tengerben is, ha csak egy gyöngy
szem rejlene . . . nagyon szegény lenne az a ten
ger ! kihalásznák az egy gyöngyét s ha összetörne
az egy gyöngyszem, nem maradna keblén csak
a kavics! Drága gyöngyök a jó gyermekek . . .
s boldog család, hol az isteni gondviselés gazdag
gyöngy termő tóvá tette, alakította azt!
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„Anyjuk, anyjuk, okosan beszélsz, de mégis...
mégis tizenkettő! . . . Ha egy-kettőt elvenne is
valaki tőlünk, . . . maradna még! . . . nehéz az
élet 1“
„Ne vétkezzél, ne kísértsd az Isten t!_ Dolgoz
zál jó kedvvel s munkádon áldás lesz ! Óh, meg
lásd, ha ideállítod a tizenkét pár cipőt . . . soha
nem érzett édes öröm fog átrezegni sziveden, . . .
ha meglátod ez ártatlanok örömtől mosolygó arcát!
Isten szeme áldólag tekint a kegyes, becsületes,
igyekvő szegényre ! A madárnak fészket, fészkéhez
eledelt, . . . virágnak napsugárt, . . . éltető har
matot, . . . kegyelméből mindig bőségesen adott!...,
Minket is megsegít!" . . .
. . . „Édesanyám, . . . Anyukám! Aludni me
gyek !“ szól a kis Pétiké . . . s utána a többi! ...
Az anya gyermekeihez siet, sorba lefekteti őket,
imádkozik velük . . . s boldogan őrködve áll felet
tük, míg elszenderednek! Akkor odainti az apju
kat s túláradó gyönyörrel súgja neki: „Nézd eze
ket az angyalokat; . . . ez a mi gazdagságunk! ...
a mi menyországunk . . . ez a tucat! . . . Menj,
készítsd el a másik hat pár cipőt; hadd legyen
meg ott is a tucat!“ . . .

133

meg a tucatomatl Istenem, segíts! vigasztalj meg! ...
s én áldlak magasztallak örökké!"
. . . Az óra múlik, . . . a hajnal közéig . . .
s a kis beteg kínja megenyhül . . . felébred s
szelíd mosollyal tekint a szülőkre . . . s boldog
reménységgel susogva kérdi: „hol van a kis cipő".
Isten könyörült . . . a gyermek felgyógyult. . .
s a szülők örömére . . . növekszik szépen, testbenlélekben a tucat.
Istenem! hány család fogadna házába — Isten
áldásául — egy ilyen tucatot?
Id. Kemény Lajos.

Alexy Lajos,

a ceglédi ág. hitv. ev. egyház igazgató-tanítója 35
évi, sikerekben gazdag működése után hivatalától
megvált. A soproni ág. hitv. ev. tanitóképző-intézet
1875-ben kitüntetéssel bocsátotta el. Három és fél
éven át a mosonmegyei Lébény községben, mint
evang. tanító munkálkodott. Néhai Karsay Sándor
dunántúli püspök rendkívül szerette a kitűnő fiatal
embert s élte fogytáig érdeklődött „Kedves Lajosa"
*
felől. 1879 január 26-án egyhangúlag választották
. . . Sötét palástját a földre borítá az éj . . . meg Ceglédre, ahol mindekkoráig áldásdús tevé
s éjfél is elmúlt s Haluskáéknál még mindig pis kenységet fejtett ki úgy az egyházban, mint a
log a mécs! . . . Virrasztanak! Beteg van a ház szélesebb társadalmi téren. Nevelői és tanítói rá
nál! A legkisebb, a kis Pétiké forró lázban ég! termettségét igazolja az, hogy a ceglédi ág. hitv.
Férj, feleség. . . egymás mellett aggódó kebellel, ev. népiskola mintaszerű, melyet a szülők vallásszorongó félelemmel hajolnak a kis szenvedő felé! és rangkülönbség nélkül nagyrabecsülnek, Alexy
„Aputa! Aputa! tészen van az én cipőm? Egy varázsszerű szeretetével vezette tanítványait, kik
angyalta száll felém, híj, ménjét vele, . . . de rajongtak érte s midőn embersorba kerültek, akkor
nyilvánult meg hálájuk s szeretetiik a maga köz
mezítláb nem mehetet!" . . .
vetlenségében. Most a tanév végén, midőn az utolsó
„Készen lesz mindjárt édes gyermekem ! .Csak nyájától búcsút v ett: görcsösen zokogtak, a kezét
aludj csendesen; ha felébredsz már itt lesz a tied csókolgatták, virágokkal halmozták el. íme, az
is, . . . a tizenkettedik!
igazi szeretetnek, ragaszkodásnak spontán meg
A kis beteg beszél . . . beszél tovább . . . s nyilatkozása ! — Cegléd város intelligenciája, a
kéri, egyre kéri a kis cipőt.
volt tanítványok díszes serege 300 terítékű ban
Az apa szíve vérzik! Vádolja önmagát, hogy kettet rendezett tiszteletére, ahol felekezeti különb
megkísértette az Istent! Nézi, nézi a vergődő kis ség nélkül ünnepelték: a tanítót, az embert, a
beteget! ., . . Teste remeg, . . . szíve hangosan munkának igazi prototípusát. Válaszolva a sok
ver . . . Óh ha elviszi az a valaki, akinek ő ket- üdvözlésre, fennen kijelentette, hogy legszebb
tőt-hármat is adott volna még kevéssel ezelőtt. .. jutalm a: tanítványainak szeretete. — Megválván
s most ezt az egyet sem adná, a világért sem ! S hivatalától, 1000 koronás alapítványt tett evangé
míg az anya gyöngéd kezekkel ápolja kicsi bete likus iskolai célra, melyet a ceglédi evang. egyház
gét . . . 0 térdre hull kis ágyacskája mellett s megtoldott 1000 koronával, így akarván megörö
könyörögve fohászkodik:
kíteni felejthetetlen tanítójának emlékezetét!
„Isten ! erős, hatalmas Isten ! jövel és segíts !
Alexy Lajos teljes életében a „köz“-nek embere
Tudom vétkeztem ellened, mikor zúgolódtam áldá volt. Széles látókörű, képzett ember, talpig férfi,
sodért. ím porba hullva esdek, . . . ne vedd el igazi karakter, igazságos, embertársainak igazi ba
drága gyermekünk . . . Nézd itt ezt a szunnyadó rátja, tanácsadója, védelmezője; tanítótársainak
tizenegy angyalt, szelíd álomban kis ajkuk mozog. .. lelkes vezére. Társadalmi tevékenységének erős
imádkoznak azok is kis testvérükért . . . Ne m zú bizonyítékául szolgáljanak a következő adatok:
golódom többé . . . hogy nagyon is nagy a te ál Cegléd város községi képviselője ; a községi iskola
dásod ! Fáradni, dolgozni fogok! . . . nem tizen szék tagja; a ceglédi első takarékpénztár igazga
két, huszonnégy pár cipőt is örömmel készítek ... tósági tagja; az úri kaszinó gazdája; Pestvár
csak gyógyítsd meg, tartsd meg a tizenkettediket! .. . megye törvényhatósági bizottsági- és az „Országos
Óh, mi lesz velünk! . . . ha elhal! Nem bánom, Eötvös-alap“-nak igazgató-választmányi tagja. 14
ha másnak csak egy van, legyen vele boldog, bár év óta a pestvármegyei ág. hitv. ev. tanítótestütudom, lehetne több is! . . . csak nekem hagyd tületnek ügyvezető alelnöke volt.
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Családi élete csupa boldogság; életét beara
nyozta női erényekben tündöklő hitvese; az egy
háznak, a honnak, a társadalomnak kitűnő gyer
mekeket nevelt. Élvezze ezt az igazi boldogságot
s a nagyközönség nagyrabecsülését sokáig!
Perényi Rezső.

A készülő új énekeskönyvből.
Készítsd magad kedves lélek . . .
Kőből ércet váj az ember,
Vesződik a világrenddel,
Fürkész eget, csillagokat,
Elérhetlen mély titkokat;
S míg tűnődve ezt kutatja,
Amit nem ért, megtagadja;
De tudásod, hogy olyan nagy,
Vájjon ezzel boldogabb vagy?
A mindenség nagy rejtelmét
Meg nem oldja véges elméd.
Nem is az a hivatásunk,
Hogy a végtelenbe lássunk.
Istenáldás az ismeret,
Szépre, jóra kifordítja,
Embertársát boldogítja.
Ember dolgát Isten végzi,
És az Isten jól intézi,
Azon csak az ember ront már,
Mert az ember gyarló, kontár,
Beleártja önérdekét,
Megrontva a jók életét.
Fent a gőgös hivalkodik,
S a hatalmas uralkodik.
Ez nem Isten rendelése:
Embereknek tévedése;
Előtted a nagy természet,
Változatát hogyha nézed,
Itt a rész bármily parányi,
Feleslegest nem találni,
Egybeillő minden része,
Igaz összhang az egésze.
Csak közöttünk van a zavar,
Mert az önzés jót nem akar.
Fent gazdagság, gőg, hatalom;
Lent a szükség, jaj, siralom.
Pedig Isten jobblét végett
Adott örök példaképet:
Jézus éltünk szent példája,
Csak hallgatni kell szavára.
Jertek hívők, őt kövessük,
Igaz úton őt keressük !
Jézus hívott s jóra intett,
Úgy szeressük, mint ő minket.
Ha szeretem embertársam’,
Szeretetet keltek másban,
Minden jótett a szívig hat . . .
Az boldog, ki boldogíthat.

SZ.

Te benned bíztunk eleitől fogva . . .
A 90. zsoltár.

Uram, te voltál a mi menedékünk,
Oltalmazónk volt kegyelmed minékünk;
Vezettél minket nagy időkön végig,
A hajdankortól késő nemzedékig.
A föld se volt még és nem is volt hegyünk:
Öröktől fogva te vagy Istenünk.
Te szólsz és porba tér meg a halandó,
Ezer év, mint a tegnap, oly múlandó;
Időnk elillan, mint a reggel álma,
Ha őszi dér száll hervadó fűszálra.
Úgy elragadtad gyenge életét,
Mint az őrjárat éji idejét.
Mert számba vetted álnokságainkat;
Mint szél a nádat, sok bününk megingat,
ítéleted ha mireánk kiárad,
Mint lekaszált fű, életünk elszárad.
Színed előtt mi meg nem állhatunk,
Mint a beszéd, úgy elmúlik napunk.
Hetven esztendő napjainknak száma,
Nyolcvan talán még, ha még feljebb szállna,
Óh de nagyrészük, telve szenvedéssel,
Nyomorúságba, fáradságba vész e l;
Életünk, mint a légben a madár,
Úgy elrepül, oly gyorsan tovaszáll.
Taníts azért a napot úgy számlálni,
Hogy tudjunk bölcsen utaidon járni.
Uram, ne késsél, könyörülj mi rajtunk !
Adj derűs reggelt, ha feléd sóhajtunk.
Erőt kezünk is tetőled vegyen,
Hogy földi munkánk állandó legyen.

Emlékeimből.
(Folytatás).

Egy este beszélgetve ültünk. együtt, atyám, én
és két kis testvérem. Egyszerre rövid erős csen
getést és kardcsörgetést hallottunk, amire mind
nyájan elsápadtunk ijedtünkben. Ez időben min
dig én mentem az ajtóhoz, ha csengetett valaki,
mert nem volt bátorságos akárkit bebocsátani. A
rácsos lépcsőajtónál látok egy magas osztrák fő
rangú tisztet barátságos arccal, ki atyám után tu
dakozódik s mondja, hogy Mária Dorottya főherceg
asszonytól jön. Nagy kő esett le a szivemről és
félelmünk örömre változott, mert a nádorasszony
mintegy védelmünkre küldte őt. Bemutatkozott mint
József főherceg egyik nevelője s azzal volt meg
bízva, hogy bő információt szerezzen hogylétünkről. A nádorné minden ily alkalmat felhasznált
arra, egyrészt, hogy biztonságunkról gondoskodjék
másrészt, hogy atyám tekintélyét növelje.
Mikor Bécsben október 6-ikán kitört a forra
dalom, Metternich és az egész udvar menekült, ki
merre tudott. A nádorné is két gyermekével a
lehető legegyszerűbb ruhákban gyalog ment a zajongó tömeg között a Dunaparthoz, ő Mária Hen
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riettát, a későbbi belga királynét vezette kézen
fogva, előtte egy meghitt szolga pedig polgári ru
hában József főhercege^ és utánuk egy komorna,
Miiller kisasszony ment. így szálltak egy gőzhajóra,
melynek kapitánya megbízható ember volt. Olmützbe
igyekeztek, ahová szerencsésen el is jutottak.
1851-ben az osztrák kormány kiutasított min
den angol alattvalót, köztük a pesti misszionáriu
sokat, Schmith Róbertét és Wingate Williant is.
Bécsben egy napi pihenőt tartottak és búcsúaudencián voltak a nádornénál. Nagyon szomorú
búcsú volt, mert előreláthatólag nem volt arra
remény, hogy az életben még egyszer találkoz
zanak.
A főhercegnő akkor már öt éve lakott Bécs
ben mint özvegy s így az udvar nézete a magyar
szabadságharcról ő hozzá is utat talált. Meg akar
ván tudni, hogy a részrehajlatlan angoloknak, akik
ama szomorú időkben a központban, Pesten éltek,
mi a véleményük a szabadságharcról, ezen sza
vakkal fordult hozzájuk: „Glauben Sie wirklich:
Kossuth is ein ehrlicher Mann ?“ Mire ők teljes
meggyőződéssel egyhangúlag igenlően feleltek.
Ezen misszionáriusok nejei felajánlották atyám
nak, hogy ők elviszik magukkal az ő naplóját,
melyet otthon tartani nagy veszélylyel járt és amely
eddig különböző helyeken volt elrejtve, úgymint a
templomban az orgonában. De miután a tanító
nagy denunciáns volt, ez nem látszott elég biz
tos helynek s így fekete viasz vászonba varrva,
elrejtettük a kéménynek egy magas fülkéjébe;
onnan vettük ki aztán, s az angol hölgyek úgy
vitték el, hogy a nagy folio kötet üres tékáját egy
koífer fenekére tették, a lapjait pedig szétszedve,
erős vászonzacskókba rakták s azt ruhájuk alá
kötötték fel. így jutott ki baj nélkül a napló Skót
honba, ahol 26 évig őrizte Smith Róbert, akitől
ezen idő után a naplót hazahozattam, kérve őt,
hogy postán küldje meg költségemre. De ő nem
merte a postára bízni, hanem egy bibliaszállítmánynyal küldte Pestre König misszionárius ke
zeihez, akitől könyvkereskedő útján jutott végre
kezemhez.
*
Pünkösd éjszakája 1848-ban. Az ünnepet meg
előző héten kaptunk biztos alkalommal levelet
Bécsből, hogy a nádorné készül szüléimhez incognito.1 Érkezését másnapra jelentették be. E szán
dékáról már előre voltunk értesítve s így már csak
az utolsó intézkedéseket kellett megtenni a magas
vendég fogadására.
Lakásunk öt szobából, egy könyvtárteremből s
két előszobából állott, melyhez két különböző ut
cából egy-egy feljáró vezetett s a lakásban körös
körül lehetett menni.
1 A bécsi udvar nem engedte meg a nádorasszonynak,
hogy férje halála után, amint szerette volna, Magyarország
ban maradhasson.
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Úgy rendelkezett a főhercegasszony, aki csak
egy komornával és egy szolgával érkezett, hogy a
komorna az édesanyjánál töltse szabad idejét, .Csak
reggel és este jött szolgálatot teljesíteni. A meg
hitt szolga szintén budai lévén, ugyancsak a csa
ládjánál lakott s csak szolgálattételre jött bizonyos
órákban, természetesen nem livréeben, hanem min
dig csak polgári ruhában. A legbelső két szobát
rendeztük be a főhercegasszonynak, a mellette
levő szobában anyám és én aludtunk, a másik ajtó
pedig le volt zárva.
Pünkösd ünnepén délutánra már előre meghívta
a nádorné a pesti és angol papokat nejeikkel.
Ilyen összejövetelek többször voltak, míg József
nádor élt. A könyvtárteremben gyűltünk össze egy
nagy asztal körüí. A nádorné elfoglalván helyét,
mint szokta, jobbról és balról egynek-egynek helyet
mutatott, a többi vendég pedig tetszés szerint sora
kozott.
Jelen voltak: Smith és Wingate misszionáriusok
nejeikkel, Székács és Török szintén nejeikkel,
atyám, anyám és én. Egyik az urak közül rövid
imát mondott, azután felolvastatott az új testámentomból egy vers, amely egy és ugyanazon verset
az urak sorban magyarázták. Smithre került utol
jára a sor s bár négyen magyarázták már meg
előtte, ő még mindig újat tudott róla mondani.
Azután valamelyik jelenlevő lelkész előkészítette
a társaságot az Úrvacsorához, melyet Smith Róbert
osztott ki a presbiteri felekezet szokásai szerint.
Tudniillik én reggel fehér kenyeret sütöttem, mely
ből Smith előzetesen két ujjnyi széles, hosszú dara
bokat szelt; ez tányérra téve, kézről-kézre adatott,
amint ültünk s mialatt ő a szerzési igéket mondta
el, minden jelenlevő saját kezével tört egy darab
kát és vett magához. A kehely is kézről-kézre ada
tott s ezután kiki saját széke mellett letérdelve,
csendben imádkozott Smith után, aki azt fenhangon
mondta elő. Az egész nagy áhítattal ment végbe
s a nádorné beddog volt, hogy kedvelt hívei között
élvezhette az Úr szent vacsoráját.
Ezekután az egész társaság a nádorné szobáiba
vonult s anyám és én gondoskodtunk a vacsoráról.
E szellemes társaságban az órák gyorsan múltak,
mire tíz óra tájban a nádorné visszavonult s a
társaság feloszlott.
De mint a villám híre futott, hogy Pesten ki
kiütött a forradalom. Minden harangot félrevertek,
lövések zaja hallatszott. Székács és Török rohan
tak nejeikkel hazafelé s még szerencsésen átjutot
tak a Dunán, de az angolok már nem. Ezeket a
partról visszaparancsolták és igy visszaérkeztek
hozzánk. Atyám beküldte anyámat a nádornéhoz,
hogy jelentse a „dolgot s hogy aggodalomra még
eddig nincs ok. 0 kijött közénk s alig egy negyed
óra múlva megérkezett István nádor, aki nagyon
szerette mostohaanyját s akit anyám a másik lép
csőn bocsátott be, mert nála volt a főhercegnő
szobájának kulcsa. A nádor biztosította anyját,
hogy minden intézkedést megtett biztonságára. A
két utcaajtóban máris két várta járt fel s alá.
Azután a főherceg csak pár percig időzött anyjá
nál s visszasietett a palotába. Anyám a nádorné-
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val maradt, én pedig meghitt régi jó cselédünkkel
fekhelyet készítettem váratlan vendégeinknek.
Buda csendes volt, csak Pesten volt forrongás
s így lassan pihenni tértünk mi is. Az urak mind
a könyvtárteremben feküdtek a földön matracokon,
kis testvéreim a lakószobában Wingatenéval, Smithné
és én atyám dolgozószobájában.
Temérdek dolgunk volt, mert nem lehetett a
főhercegnő szobái miatt a lakásban körülmenni,.
hanem folyton egyik lépcsőn fel s a másikon le,
aszerint, amint dolgunk volt a más helyiségekben.
Aznap nekem tizenegyszer indult meg az orrom
vére, de eszembe sem jutott afelett aggódni, mert
időm nem volt reá.
Azon az éjjel azonban senkisem aludt a ház
nál, mivel egész éjjel szólt a csengő. Egyik fivé
rem nemzetőr volt, ő és több más jóbarátunk egész
éjjel járkáltak, mindenféle híreket hoztak és utána
néztek, hogy nincs-e bajunk. Reggel azután angol
barátaink baj nélkül hazajutottak.
Mielőtt megérkezett, a nádorné kikötötte, hogy
háztartásunkban semmi különös változás ne történ
jék, mert ő az egyszerűségnek barátja. És azt
kérte, hogy minden úgy legyen mint máskor, mert
•ő igen szeretné látni, hogy hogyan él egy evan
gélikus papi család. Kívánsága természetesen pa
rancs volt nekünk. Az egyszerűséget úgy fogtuk
fel, hogy nem sok fogásból állott az ebéd vagy
vacsora, de persze a legfinomabbat igyekeztünk
nyújtani. Mindig magam készítettem az ételt a leg
nagyobb gonddal s büszkeséggel töltött el, hogy
a fenséges asszony mily jóízűen fogyasztja azt.
Egy ízben anyámmal a konyhába jött ki s ott
a lorgnettjével nézte, hogy mit készítek ebédre.
Én kirántott csirkét készítettem s egyedül voltam
a konyhában. Nagyon megdicsért, hogy igen jól
be tudom magamnak osztani, mert a morzsa és a
tojás az utolsó darabra is éppen elegendő volt.
Miután incognito jött a főhercegasszony, azt
meg is kellett őrizni s így semmiféle segítséget
nem fogadhattunk. Mindössze arra kértük roko
nainkat, hogy a húsnemüt, amit nem lehetett előre
beszerezni, küldjék el nekünk s ezt mindennap
korán reggel meg is tették. így idegen arc nem
volt látható. Korán keltünk, öt óra előtt és csak
éjfél után jutottunk ágyba. Előre elkészítettük az
egész hétre az étrendet. Én magam főztem a régi
hűséges szakácsnéval, gondosan ügyelve, hogy
semmi zörej se hallassék be a konyhából. Az első
vacsora annyira ízlett a nádorasszonynak, hogy azt
mondta: ,.Ach, wenn ich nur meine Kinder bei mir
hátte!" (Oh, bár csak gyermekeim volnának itt
velem!) A reggelit a leiblakáj készítette el, de a
fenséges asszony együtt reggelizett szüleimmel. Ki
ki azt evett, amit máskor szokott.
Volt atyámnak egy érdekes régi ivópohara,
egyik oldalán Noé bárkája volt kivésve, a mási
kon egy bibliai mondat s a fenekén az 1735-ik
évszám. Eszerint már akkor is több volt százéves
nél. Ezt terítettem mindig vízre a nádornénak és
annyira megtetszett neki a pohár, hogy atyám utána
küldte Bécsbe. Viszonzásul a főhercegnő a Mária
Terézia ivópoharát küldte szüleimnek. A szokott

egyszerű alakja volt ez értékes pohárnak, alul némi
cifrázattal. Finom, piros, aranyozott tokban feküdt
s benne egy papirszeletkén a főhercegné kezeírásával e szavak: „Mária Terézia". így került ez a
nevezetes pohár családunk birtokába.
A nádorné egy hétig időzött nálunk. Ezenkívül
még egy ízben a következő évben volt nálunk szin
tén egy hétig s szerencsésnek mondotta magát,
hogy a királytól az engedélyt kinyerte, hogy Budára
jöhessen és az Úrvacsorával élhessen. Ekkorra en
gem, mint fiatal asszonyt hazahívtak, hogy segít
ségére legyek anyámnak s a nádorné kívánságára
ez alkalommal mutattuk be neki a férjemet, akit
szintén megkedvelt.
*

A magyar szabadságharc lezajlása után ismét
Bécsben, az Augartenben találjuk Mária Dorottyát,
ahol a fiatal Ferenc József uralkodó őt, mint nagynénjét, akihez nagyon ragaszkodott, gyakran meg
látogatta. A nádorné, kinek szíve vérzett a sze
rencsétlen Magyarország sorsán, lassankint felvilá
gosította a királyt a magyarországi akkori álla
potokról és a forradalom tulajdonképeni okairól,
keletkezéséről és lefolyásáról.
A király, ismerve Mária Dorottyának igazságszeretetét és bízva részrehajlatlan ítéletében, nagy
lelki rázkódtatásokon ment keresztül ezen felvilá
gosítások következtében s egy ízben zokogásra is
fakadt a szerencsétlen magyar nemzet sorsa fölött.
Az udvarnál nem jó szemmel nézték a királynak
ezen gyakori látogatásait Mária Dorottyánál, mert
a király szemmellátható izgatottsággal jött el min
dig tőle s észrevették Mária Dorottyának a királyra
gyakorolt s az ő terveiket meghiúsító befolyását.
Erről a tényről vajmi kevés, alig két-három
ember tudott, azok is már jobblétre szenderültek.
A világnak azért nem volt erről tudomása, mert
erről akkoriban sem beszélni, sem írni nem volt
tanácsos. Szent igaz, hogy a nádorné üdvös és
hathatós befolyása a királyra, eredményezte, hogy
szerencsétlen hazánkban a vérengzés lassanként
alábbhagyott és így csendesebb és jobb napok
következtek reá. Az akkor még majdnem gyermek
királynak igen nagy küzdelmébe került az orsztrák
kormánnyal csak valamit is enyhíteni a magyarok
sorsán. Méltán nevezhetjük a nádornét — aki Ma
gyarországot, mint második hazáját, egész leikével
szerette és sorsát mindig szívén hordta — az akkori
Magyarország egyedüli őrangyalának. Olmützből
írott leveleiben hazánkról mindig e szavakkal em
lékszik meg: „Mein Engelsland".
Ha politikusaink ezen tényről tudomást szerez
hettek volna, bizonyára nagy dicsőítésben részesí
tenék az áldottemlékű nádorné nagy nevét. Ezt
azért kívántam felemlíteni, hogy ezen, a magya
rokra nézve történelmi nevezetességű adatnak vagy
eseménynek nyoma ne vesszen.
Erről felvilágosítást csak egyszer adtam Loesche
György dr. bécsi egyetemi tanárnak, akinek fel
szólítására emlékeim közül egynémelyet leírtam,
midőn a „Protestantische Fürstinnen im Hause
Habsburg1' című cikkét írta, de erről természete
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sen ő sem tehetett említést, míg a király él. Job
ban is szeretném, ha nem bécsi, de magyar író
használná fel ezen adatokat. Akik engem ismernek,
azt hiszem, szavahihetőségem mellett készséggel
tanúskodnak.
(Folyt, köv.)
Özv. Czékus Istvánná.

A készülő új énekeskönyvből.
Vigyázzatok. . .
Templom avatáskor.
Megnyílt immár házad nékünk,
Színed elé örömmel lépünk,
Gondviselő jó Istenünk!
Szent hajlékod immár ékes,
Hitbuzgóság vitte azt véghez,
Hogy felzenghet már énekünk.
Hálánk égi szárnyon
Most tehozzád szálljon.
Hogy kiterjed
Ránk kegyelmed
Bő áldása:
Legyen ez a hála háza.
Amint Jákob hajdanában
Bujdosása sivatagában
Látta az ég angyalait
A lajtorján, melynek vége
Földről felért a megnyílt égbe,
S leikéből is fölszállt a h it:
Hitünk égi szárnyon
Itt is égbe szálljon.
A te házad,
A hol árad
Hit forrása,
Legyen imádságunk háza.
Ha a béke sírját ássa
Rút gyűlölség viszálykodása,
S testvér testvér ellen lép fel:
Hívőidet, óh nagy Isten,
Hajlékodba te fogadd itten
Legyen házad menedékhely!
Hozzád égi szárnyon
Engeszte'és szálljon
A mi házunk
Vándorlásunk
Szent oáza:
Legyen ez a béke háza.
A kit nagy csapások érnek,
Kit elhagytak már remények,
Ide hozzád meneküljön;
Kit lesújtott bánat, ínség,
Nagy bajai azt ide intsék,
Hogy hitében felüdüljön.
Hozzád égi szárnyon :
Új reménynyel szálljon:
Lesz még egykor
Itt egy szebb kor
Virulása!
Ez a szeretetnek háza.

V EG Y ES.
Házasság. Máté Károly kispesti ev. lelkész f.
hó 9-én esküdött örök hűséget Maglódon Kossotány Margit úrleánynak, Mehlferber Károly maglódi főjegyző gyámleányának. Istennek gazdag
áldása kisérje frigyüket!
Nyitna vármegye törvényhatóságának képvi
selete a zsolnai zsinat jubiláris emlékünnepén.
Az 1610. évben Zsolnán gróf Thurzó György,
Magyarország nádora vezetésével tartott zsinat év
százados emlékének f. évi augusztus hó 27. és
28-án Zsolnán tartandó ünnepélyére, a dunáninneni
ágost. hitv. evang. egyházkerület elnöksége által
meghívott nyitravármegyei törvényhatóság, hazánk
e kimagasló történeti emléke iránti kegyeletből
ezen emlékünnepen való képviseltetésével követ
kező törvényhatósági bizottsági tagokat bízott meg,
ú. m. Libertiny Gusztáv kir. tanácsos, egyházi fel
ügyelő, dr. Kostyál Miklós országgyűlési képviselő
és dr. Hückel Ernő egyházi felügyelő.
Tájékoztató. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerü
leti Kollégium egyetemes theol. akadémiáján Eper
jesen, a jövő 1910—1911. iskolai év szept. 9-ikén
kezdődik; a rendes beiratások szept. 1—8-ig tar
tatnak. Későbbi felvétel csak tanárkari, illetőleg
püspöki engedéllyel történhetik, a késedelem elfo
gadható igazolása mellett. A felvétel alapjául szol
gál az érettségi bizonyítvány, illetőleg más főis
kolákból hozott leckekönyv selbocsátó-bizonyitvány.
A kiknek görögből nincs érettségi bizonyítványuk,
azok csak rendkívüli hallgatókul vehetők fel; de
az így eltöltött évök, kellő szorgalom kifejtése
mellett a pótlólag megszerzendő görög érettségi
bizonyítvány felmutatása után, rendes évnek számíttatik be. Minden theológus kötelezett lakója a
theológiai Otthonnak, mely a vele egy telken fel
épült Konviktussal együtt, a mosást kivéve, teljes
ellátást ad a theol. akadémia hallgatóinak. Beren
dezésében fősúlyt helyeztünk egészségügyi s ne
velésügyi követelményekre, minélfogva külön nap
pali- s hálószobák, olvasóterem, biliárd, fürdőszoba
és tágas, tisztán tartott udvar áll a bennlakók
rendelkezésére. A theol. Otthon házi-szabályaiban
uralkodó szellem a felebaráti szeretettel kapcsola
tos evangéliumi szabadság. Abban a szellemben
neveljük a leendő lelkészeket, hogy majdan lelkes
hirdetői s példaadói legyenek az életben. Az Ott
hon theol. tanári vezetés alatt áll, s ennélfogva a
szülők nyugodt lélekkel bocsáthatják ide hazulról
távozó ifjaikat. A lakás díja egész évre 100 ko
rona, mely negyedévenként négy egyenlő részlet
ben fizetendő. Ezen összegért a bentlakók a laká
son kívül fűtést, világítást és kiszolgálatot kapnak;
az egyházkerület, mint az intézet fenntartója, sze
mélyenként mintegy 100 koronát fizet rá. A jövő
iskolai évben a nyíregyházai evang. egyház nagy
lelkű alapítványából egy díjmentes s eperjesi Kol
légiumunk és tiszai egyházkerületünk adományá
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ból 12 féldijas hely fog rendelkezésünkre állani, s
reményünk van arra, hogy még e nyár folyamán
fog az alapítványi helyek száma emelkedni. Theol.
akadémiánk hallgatói tandíjat nem fizetnek; csu
pán beírás, kórház s könyvtár czímén fizetnek
3 kor. 10 fillért, illetőleg az először jövők 7 kor.
90 fillért. A konviktusban fizetendő díjak a követ
kezők : ebéd és vacsora díja egész évre 160 kor.,
külön reggeli tejért (zsemlyével) 30 kor., kávéért
(zsemlyével) 50 kor., csupán az ebéd magában 90
kor.; a díjak félévenként, illetőleg kisebb rész
letekben is fizethetők. Szorgalmas s a tanulmá
nyaikban kellő haladást tanúsítók a dijnak rész
ben vagy egészében való elengedésére is számít
hatnak. A konviktusban lakó ekonomus (theológus)
és szenior teljes ellátásért 100, illetőleg 160 koro
nát fizet, mig a portánsok felügyelője teljesen díj
mentes ellátásban részesül. Tetemes számú ösz
töndíjaink, s tiszai egyházkerületünk évről-évre
ismétlődő anyagi segélye nagyban megkönnyítik
főiskolai hallgatóinknak tanulmányaik itteni folyta
tását,. A jótétemények összege 10,000 koronára
tehető. Az arravaló theológusok nevelőséget is
kaphatnak Kollégiumunk szépen látogatott s jeles
fÓg.-unk tanulóinál. Bátran mondhatjuk, hogy a
szorgalmas s jó magaviseletű theológus annyiféle
kedvezményben részesül, hogy tanulmányait nagyobb
anyagi megterheltetés nélkül elvégezheti. Míg min
den pálya túl van tömve, addig a theol. pályára
nagyon kevesen jelentkeznek s lelkészekben hiány
van; pedig a főiskolai képzettséget követelő pá
lyák közül egy sincsen, mely ily kevés anyagi
költséggel, s ily rövid idő alatt oly tiszteletet, tár
sadalmi pozíciót, s biztos megélhetést nyújtó állást
biztosítana, mint a lelkészi. A theol. Otthon 46
lakóra van berendezve; a mennyiben ennyi theo
lógus nem jelentkeznék, a felmaradó helyek jog
hallgatóknak s esetleg főg. tanulóknak vannak
fenntartva. Ez okból szükséges, hogy minden ide
jövő theológus már augusztus 15-ikéig jelenkezzék
az Otthonba való felvétel iránt a theol. akadémiai
dékánnál, a ki a jelentkezőket idejekorán értesíti
a felvételről. Részletesebb tájékozást nyújt főiskolai
évi Értesítőnk s kívánatra a theol. akadémia dé
kánja.
Balaton térképe. Napokban jelent meg Bala
ton és környékének legújabb topográfiái felvételek
alapján készült turista-térképe, mely egyúttal a
a vasúti és hajózási összeköttetéseket is feltünteti.
Eme önzetlen cél megvalósítása vezérelt bennün
ket akkor, midőn nehéz, hosszantartó fáradságtól
sem és tetemes költségtől sem riadva vissza, csu
pán hazafias kötelesség teljesítését láttuk abban,
hogy a mi édes hazánk örökké hullámzó tengerét
és környékét, összes fürdőhelyeit és vidékét a leg
részletesebben feltüntetve, átnyújtsuk a szép és
üdvös dolgok iránt érdeklődő nagyközönségnek. És
azt tartjuk, hogy e térkép kiadásával az észszerű
Balaton-kultusz nehéz munkájában egy igen nagy
és fontos lépés megtörtént. A térkép összehajtva,
úgy hogy könnyen zsebben hordható legyen, cím
lappal és hátul meg négy nyelven a térkép meg
értéséhez szükséges szöveggel ellátva kapható.

A térkép megjelent Heisler és Kózol könyvkiadó,
kő- és könyvnyomdái műintézetben, Budapest, II.,
Várkert-rakpart 1. Ára 1 kor. 20 fillér. Megrendel
hető a kiadónál, valamint Németh József könyvárúsnál, Budapest, I. kér., Fehérvári-út 15 és min
den hazai könyvkereskedésben is.

Luther-T ársaság.
Kimutatás a Luther-Társaság pénztárába 1910 julius 1-től
julius 31-éig befolyt összegekről.
1. Kerületek járulékai: Bányai egyházkerület járuléka
1910-re 1000 K. Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület járuléka
1910-re 600 K.
2. Alapító tagok kamatfizetése: 190911910-re: Krcsmarik
János Sarajevó (20 K).
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1909-re: Bognár Endre
Lovászpatona, Jakabffy Gyógy Pilis, özv. Mayer Lajosné
Sopron, Blatniczky Pál Zólyom, Drottner Pál Zólyom, Fiedler
Ottó Zólyom, Hackenberger Lajos Zólyom, llugyecz Pál
Zólyom, Stefiik János Zólyom Zólyomi ev. Egyház, Raksányi
Samu Selmecbánya, Frenyó Győző B.-Gyarmat, Morgenthaler
Ferenc Űjpázua, Újpázuai ev. Egyház, Simonides János
Rimaszombat, Szabó Lajos Aszód, Balassagyarmati ev.
Egyház, Fábián Imre Czelldömölk, Szenes Gyula Bábaszék,
Hetyey Mór Kisgeresd, Alsónógrádi papi értekezlet, Deák
Sándor Türkös, ifj. Oszwaldt Sándor Selmecbánya, Abaffy
Miklós Neudorf, Alsódörgicsei ev. Egyház, Mockovcsák Ernő
Vámos, Gráf József Bonyhád, Zathureczky László Assakürth
Í4 K), AssakUrthi ev. Egyház, Póniki ev. Egyház, Pesti
magyar egyház két tagdíj (16 K), Pesti német egyház;
1909-re: Hoffmann Károly Igló, Kajali ev. Egyház, Beyer
Fülöp Marosvásárhely, Piskó János Tósár; 1909/1910-re:
Szlanka Gusztáv Alsósajó, Devicsei ev. Egyház, Freuder
Mór Orosháza, Bán Miksa Lajosfalva, Brunner Mihály TörökKanizsa, Kiskőrösi ev. Egyház, Nagy Elemér Orosháza,
Skrovina Mátyás Zólyom, Lenkey Márton Újpest, Sárosi ev.
Egyházmegye, Csaba Gyula Űjcsanálos, Balassagyarmati ev.
férfiak és ifjak szövetkezete ; 1907/1908-ra: Kemenesmagasi
ev. Egyház ; 1910/1911 -re: Zsilinszky Endre Békéscsaba;
1911/1912-re: Droppa Gyula Korpona ; 1908/1910-re: Meneshelyi ev. Egyház (16 K), Szalay László Győr (24 K );
1906/1919-re: Nagylaki ev. Egyház, 1908-ra: Vasi felső
egyházmegye.
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1910-re:
Bulla Danó Zólyom; 1909-re: Bayer Samu Zólyom.
5. Pártoló tagoktól évi 1 koronával 1910-re: Zerdahelyi
Ferenc Budapest.
6. Az Evang. Családi Lap előfizetési díjaiból: 1036 K
9 fillér.
Összesen befolyt 3281 korona 9 fillér.
Budapest (IV., Deák-tér 4.), 1910 augusztus 1-én.

Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
S. M. theologus. Nem közölhető. — Előfizető neje, Buda
pest. Evangélikus főgimnáziumi internátus hazánkban csak
Pozsonyban van. Teljes ellátás egész évre 700 korona. Bő
vebb felvilágosítással a pozsonyi evang. líceum igazgatósága
szolgál.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten

