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O któber 3 1 -ik e .  —

Szólt az Úr először: Legyen világosság! 
fis lön világosság a zűr-zavar felett.
A vizet, szárazát kezei eloszták,
S alkotá a földet s a földön életet, 
fis a nagy világrend első napjain túl 
A világtörténet folyama megindul.

Nagy. tanító-mester a világtörténet —- 
Mit lát a búvár, lei titkait elleste?
Titánt harczát a küzdők életének . . .
S mi előbbre viszi: az ige, az eszme.
I)e hogyan vívja ki a milliók javát ?
Meg kellett Istennek mutatnia magát.

Az ige testté lett. Itt közöttünk járó. 
Szeretet volt lénye; az örök ideál 
llenne, mint vértanú ju t a Golgothára,
S szebb jövő záloga a megváltó halál. 
Szent képe századok homályán átragyog,
S boldogan zeng a hit: én is híve vagyok.

De a szeretetnek szent közösséyéhe 
Orvul belopódzik a régi hatalom,
S lesz a nagy eszméből vakhit bálványképe, 
Ott veri mellét a szolgai siralom 
Torzképpé ferdül el az örök ideál,
S vakhomályba vész el a megváltó halál.

Sr szólt az Úr másodszor: Legyen világosság! 
fis tőn világosság a zűr-zavar felett,
Sugári a véres álmot elriasztják,
S föltetszik a hajnal havas_ ormok megett. 
Gondviselő jobbját lm az Űr kinyújtja . . .
Egy szivet érint meg az istenkéz ujja.

figy szegény szerzetes érzi Isten u jjá t. . .
A bálványkép ellen merészen kiálta.
Mintha az ítélet harsonáját fújnák,
Új világ alakul kiáltó szavára.
Wittenberg templomán kilenczvenöt tétel — 
Benne a szabadság szent hajnala kél fel.

Október utolsó napja volt a szent nap,
Mikor a sötétség korszaka véget ért.
Jertek! — Óh keljen fel, ki hivő, ki nem rab, 
Hozsánnát zengeni a szabad lelkekért.
Ki érted a múltak véres küzködését,
Jer, köszöntsd hittel az újkor születését !

C sen gey  G u sztáv .

E V A N G É L I K U S  C S A L Á DI LAP
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A reformáczió ünnepén.
„Adjunk hálát a mi mennyei Atyánknak Jézus 

Krisztus által, hogy neki úgy tetszett Luther Márton 
munkássága által az egyház tiszta tanát helyre
állítani". Melanchton ezen szavaival üdvözöljük 
október 31-ét, mint a reformáczió kezdő napját.

Október 31. öröm és diadalünnep; mert ez ama 
nagy következményű eseményeknek kezdő napja, 
a melyek a népek életére és erkölcsére, az álla
mok törvényeire és alkotmányára, a családok életére 
és boldogságára, a tudomány és iskola fejlődésére 
átalakítólag hatottak s a mai nagy szellemi fejlődést 
eredményezték.

Luther Márton pedig az a férfiú, a ki azt, a 
miután milliók és milliók áhítoztak, a miért annyi 
hős lélek küzdött, de kivívni nem tudott, az egy
házi tan tisztaságát, a lelkiismereti szabadságot 
kivívta s az emberiség számára biztosította. Luther 
nagy volt mint tudós, ki tudománya fényével sok 
elmét felvilágosított, sok szivet lángra gyújtott. 
Luther nagy volt mint nyelvész, ki megteremtette 
bibliai fordításával a mai német irodalmi nyelvet; 
s. bármiképen gyűlöljék is a német ultramontánok 
a nagy reformátor magasztos személyét, mégis az 
általa teremtett irodalmi nyelven kénytelenek be
szélni. Luther nagy volt mint szónok, ki szavának 
tiizével a hallgatóságot magával ragadta s minden 
szépre buzdította, a felizgatott lázongó kedélyeket 
pedig le tudta csillapítani. De mi Luthert nem azért 
dicsérjük, mert ő nagy ember volt, hanem azért, 
mert Istennek embere vo lt; Istentől választott esz
köz, ki az egyházat a tévtanoktól megtisztította s 
a tiszta evangéliumot napvilágra hozta, nekünk 
pedig megszerezte a jogot, hogy evangélikus keresz
tyéneknek vallhatjuk magunkat.

Evangélikus keresztyénnek lenni, protestánsnak 
vallani magát pedig nagy dicsőség, mert a ki evan
gélikusnak érzi magát, az tudja, hogy Istennek 
gyermeke Jézus Krisztus által s ő reá az élet koro
nája vár a mennyekben.

Az evangélikusok nagyobb üldözéseknek voltak 
kitéve, mint az első keresztyének a pogány üldö
zések alkalmával. Ezret meg ezret fosztottak meg 
hitéért polgári tisztségétől, vagyonától, hazájától, 
életétől. Bebörtönözték, kínozták, máglyára hurczol- 
ták és kivégezték őseinket, hitsorsosainkat. Európa 
majdnem minden országának földjét pirosra festette 
a protestánsok vére, tanúság erre Francziaország, 
Spanyolország, Olaszország, Ausztria és Magyar- 
ország története. Beteljesedett rajtuk Jézus szava, 
a melyet egykor tanítványainak mondott: „Ha e 
világból valók volnátok, e világ, a mi övé, sze
retné ezt, de mivelhogy nem e világbólvalók vagy 
tok, hanem én választottalak titeket evilág közül, 
azért gyűlöl titeket e világ". Ján. ev. XV. 19.

De őseink minden üldözések daczára hívek 
maradtak Jézushoz és a felismert tiszta evangéliumi 
igazságot meg nem tagadták soha, hanem készek 
voltak az igazságért mindent éltörni.

Leginkább dühöngött ellenünk a római pápa

ság s annak vak követői. Eretnekeknek, hithagyók- 
nak, hitetleneknek csúfoltak, szidtak s szidnak 
minket még mai napig is. A pápa s a róm. kath. 
papság a római egyházba való visszatérésre akarta 
bírni őseinket. De ha ezt akarták tenni, miért nem 
bizonyították be előbb tanaink hibás voltát? Miért? 
Mert az evangéliumi tanok igazságát megdönteni, 
inegczáfolni ép oly kevéssé lehetett, mint a mily 
kevéssé tudták a farizeusok Urunkat Jézus Krisz
tust megczáfolni. S miután a szentírással hitünk 
igaz voltát megczáfolni nem tudták s ez által ősein
ket a róm. egyházba való visszatérésre bírni nem 
lehetett, azért nyúlt a pápaság száműzetéshez, 
börtönhöz, máglyához, mint térítő eszközökhöz, hogy 
ez által vagy visszatérésre bírja az evangélikuso
kat vagy megtörje, megsemmisítse őket. Ezen tetté
vel azonban, mint egyéb mással bebizonyította a 
pápaság, hogy Krisztus szelleme nem lakozik benne. 
Jézus Krisztus tanítványainak nem a kardot adá 
kezébe, hogy ezzel a világot meghódítsák, hanem 
ellenkezőleg azt mondá Péternek „dugd hüvelyébe 
szablyádat, mert a ki kardot ránt, annak kard által 
kell vesznie*. Ne hóhérok, hanem a kegyelem és 
béke hírnökei legyenek a papok.

A nagy üldöztetések daczára a protestantizmus 
él és meg nem semmisült. Fennen lobogtatták követői 
az evangélium zászlaját és hívek maradtak a szent
írás elveihez, tanához. Hála néktek, ti bátor férfiak 
és nők, kik hiteteket többre becsültétek a világ 
kincseinél ! Hála néktek, hogy a pápai cselszövény 
és erőszakkal szemben az igaz keresztyénségnek 
szeretetben és tűrésben nyilvánuló erejét és hatal
mát érvényre juttattátok ! Hála néktek, hogy a 
szellemi zsarnoksággal szemben a lelkiismereti sza
badságot hirdettétek ! A protestantizmus szelleme 
nagy hősöket, tűrni tudó keresztyéneket nemzett, 
kikhez hasonlókat egy keresztyén felekezetnél sem 
találunk. Büszkeséggel pillanthatunk őseinkre, hi
tünk előharezosaira ; büszkeséggel vallhatjuk ma
gunkat evangélikusoknak, mert evangélikusnak lenni 
valóban nagy dicsőség.

A pápaság erőszakoskodása és dühöngése az 
evangélikus vallást meg nem semmisítette. Mint a 
mustármag hatalmas fává nőtte ki magát és köve
tőinek száma napról-napra nő. Az idő már nincs 
messze, a midőn az evang. hitet többen fogják kö
vetni, mint a római katholikust. A népek kezdik 
belátni, hogy az igaz keresztyénség csakis abban 
az egyházban van, a hol az evangéliumot tisztán 
hirdetik és a szentségeket Jézus rendelése szerint 
szolgáltatják ki. A róm. kath. népek és államok 
már is vádolják pápás papjaikat, hogy általok 
vesztették el az igaz vallásosság bensőségét; a 
franczia papság körében fölébredt a lelkiismeret 
és tömegesen hagyják ott a római egyházat; Ausz
triában ezrekre megy azoknak a száma, kik az 
evang. egyházba tértek át az utolsó esztendőben.* 
A protestantizmus vallásos fölényét népeinek életé
ben fényesen bebizonyította.

A protestantizmusnak áldást hozó hatását az álla-

* Az 1899. esztendőben 10,000-nél több róm. katholikus 
tért át az evang. vallásra.
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raok fejlődésére és a tudományok felvirágoztatására 
a jelenkor ugyancsak fényesen igazolja. A mely 
népet áthatja, abban jólét, műveltség, törvénytisz
telet uralkodik. Prot. országok úgy mint Anglia, 
Németország, Hollandia, Dánia, Svéd és Norvég
ország Éjszak-Amerika virágzanak, római katholi- 
kus országok, mint Spanyolország, Portugália, Olasz
ország, Francziaország, Belgium pusztulnak. Prot. 
országok az alkotmányos élet székhelyei, az egyéni 
jogok védői, róm. kalh. országok a forradalom 
fészkei. Prot. népek a tudomány ápolói, róm. kath. 
népek a bobona áldozatai. így kellett annak jönni, 
mert a pápaság szellemi zsarnoksága nem engedte 
a szellemi erők kiképzését. Ellenben a protestan
tizmus szereti, sőt követeli a tehetség felhasználását, 
a tudomány ápolását, a kutatás szabadságát; nem 
fél a tudománytól, sőt örül minden új találmánynak, 
új felfedezésnek.

A protestantizmus megszenteli a munkát, a földi 
hivatást. Elveti azt a római fölfogást, hogy a keresz
tyén, ha tökéletes akar lenni, menjen a kolostorba 
és kerülje a világot. Nem! A keresztyén a világban 
teljesítse Isten parancsolatait, a szeretet műveit. 
Egy apa, ki arcza verejtékével keresi meg családja 
számára a mindennapi kenyeret, egy anya, ki éjje
leken át virraszt gyarmeke betegágya mellett, sok
kal szentebb munkát végez Isten előtt, mint a barát 
vagy az apácza, ki az élet küzdelmét nem ismeri 
és nem tapasztalta

A protestantizmus az államban önálló isteni ren
det lát, mely világi dolgokban önállóan, függetle
nül hajtja végre Isten akaratját és nincs aláren
delve az egyháznak. Egyház és állam két egyen
rangú isteni intézmény ; mindegyik független saját 
hatáskörében és csakis kölcsönös támogatással esz
közük a népek boldogságát. Téves a pápának tana. 
mely az állam alárendeltségét hirdeti és világi 
ügyekben is engedelmességet követel. Üdvözítőnk 
óva inti tanítványait, hogy földi hatalom után ue 
áhítozzanak, hanem „a ki nagy akar lenni közte 
tek az szolgálja a másikat1'. Jézus intését a pápák 
nem követték, földi hatalom után nyúltak és ez 
által sok pusztító háborúnak és viszálynak okozói 
lettek. A protestantizmus az állam önállóságát és 
függetlenségét hirdeti; egyesíti a személyes sza
badság ápolását a törvények tiszteletével és ez 
által népeinek folytonos, nagyobbára csendes fej
lődést biztosít, míg a klerikálisokat uraló népek 
folytonos forradalmak áldozatai.

Tekintve tehát azokra a sikerekre, a melyeket 
az emberiség a protestantizmus vezetése alatt val
lási, erkölcsi, tudományos, ipari s politikai téren 
elért, teljes joggal és örömmel mondhatjuk : dicső
ség evangélikusnak, protestánsnak lenni.

M. V.

Magyar theologusok német 
egyetemeken.

I. I d e g e n  f ö l d b e n .  (vége.)

Reggel csakugyan meg is jelentünk teljes szám
mal a pályaházban s csakhamar elindultunk ezé- 
lunk felé.

Nyáron már megtettük volt ez utat, egyik-másik 
közülünk tán többször is. Hallei és jénai diákok nem 
ritkán rándulnak át egymáshoz, hisz e két egye
temi város alig van távolabb egymástól, mint Sop
ron Győrtől, Kassa Eperjestől. A vidék nyáron sem 
igen mutat nagy változatosságot, legfőbb neveze
tessége néhány várrom ; téli időben, fehér hótakaró 
alatt még kevesebb látnivalót nyújtott, azért nem 
is sokat nézegettünk kifelé, jól szemünkre húztuk 
kucsmánkat s fülig beburkolództunk köpenyegünkbe 
vagy bundákba.

Nem is volt felesleges a védekezés, mert a 
vonatok fűtésének luxusát abban az időben még 
nem ismerték s künn kegyetlen fagyos szél nyar
galt végig a hólepte vidéken, be-belátogatva hoz
zánk is s a fölragadott havat arezunkba csapva, 
valahányszor a kalauz az egyes állomásoknál az 
ajtót föltárta.

No de azért teljesen épkézláb érkeztünk mind
annyian az állomásig, a honnan kocsin kellett Jenába 
hajtanunk, mert Jenáig akkor nem vezetett vasút. 
Apoldának nevezik ez államást, mely név hangzá
sánál fogva némi rokonszenvet keltett bennünk.

Nem volt köztünk Horváth István tanítványa 
s azért nem mertük volna vitatni, hogy e név 
azonos a magyar (?) „ápolda" szóval, melyet a hely
ség még ősi időben a magyaroktól nyert, mert 
ott ápolták a merseburgi csatában megsebesült 
vitézeket. Nem is találtunk, a mint a helységen 
áthajtottunk, legparányibb magyar nyomokra sem, 
de jól esett a magyar hangzás fülünknek, melyet 
a korcsszavakkal szemben Szarvas Gáborék még 
nem kényeztettek volt el.

Dél felé járt az idő, midőn végre megláttuk 
Jena városát a diákság előtt nevezetes „Fuchs- 
thurm“ nevű toronynyal egy domb tetején.

Jó meleg szobák s honfitársaink barátságos 
fogadása csakhamar pezsgésbe hozta a vért meg
dermedt tagjainkban, nem is késtünk hát elhunyt 
honfitársunkat ravatalán meglátogatni, hogy a kik 
őt ismerték, búcsút vegyenek tőle s kik előtt isme
retlen volt, lelkűkbe véssék a vonásokat, melyeket 
csak a halál dermedtségében láthattak meg először 
— s utolszor.

Ott feküdt a kevés nappal az előtt még viruló 
ifjú lecsukott szemekkel, mereven, mozdulatlanul. 
Arczai, melyeket végső vonaglásukban nem érint
hetett sziiln vagy rokoni csók, nem áztathatott 
édes anyai köny, a halál viaszfényével voltak be
vonva, ajkai, melyekkel az örök isteni igazságot 
hirdetni készült, mikor az lelke előtt még csak 
derengeni kezdett, most, midőn nyilvánvalóvá lett 
előtte, a mit a bölcsnek lelke is „csak óhajtva sejt“, 
bezárultak, elnémultak örökre.

Mély részvéttel és megilletődéssel álltuk körül
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a nemsokára bezáruló koporsót s ha a köny, mely 
szemünkbe lopódzott, nem -csak a hazától s ked
veseitől távol elhunytat, hanem a tőlünk távol levő 
hazát s kedveseinket is illette, — ki ítélhet el 
bennünket érette?

Délután eltemettük drága halottunkat. Sokan 
kisérték a gyászkocsit, ki igazi részvétből, ki kíván
csiságból, mert elgondolható, hogy a jénai és hallei 
magyarság együttes csoportja festői öltözetben nem 
kis feltűnést keltett a csendes városkában.

. A német halotti beszéd s egyéb egyházi szer
tartások végeztével jénai társaink közül egy magya
rul is elbúcsúzott a megboldogulttól s midőn a 
koporsót a földbe bocsátották, együttes karban éne
keltük a szózatot.

Ha szülői és testvérei nem áztathatták kopor
sóját könyeikkel, legalább jóbarátok s honfitársak 
vették azt körül, ha tetemei nem nyugodhattak a 
drága hazai földben, legalább magyar szó és ének 
is hangzott a hantok fölött, hová örök nyugalomra 
bocsáták. Meghatottan, bús gondolatokkal eltelve 
távoztunk a sírtól, mely előttünk bezáródott; de 
az élet mozgalmai s az ifjúság reményei és vágyai 
csakhamar kiragadták lelkűnkből a halál gondo
latait.

Ki hitte volna akkor, hogy egy küzölünk nem 
sokára követni fogja jénai társunkat s hogy épen 
az lesz közülünk a halál első áldozata, ki erőben, 
egészségben mindnyájunk fölött állott ! ?

A széles termetű, kerek arczú, göndör, szőke 
hajú ifjú, kin legelőször akadt meg mindenkinek 
szeme, ha társai körében valahol megjelent, néhány 
évre hazatérte után gyógyíthatatlan betegségbe 
esett, mely őt csakhamar sírba is vitte.

De tetemei hazai földben nyugosznak, sírját 
nő és gyermek látogathatja.

Vájjon jön-e látogató a jénai sírhoz, mely a 
magyar evang. theologus porló csontjait takarja?

Jenái magyarok, ne feledkezzetek meg róla, ki 
negyven év óta aluszsza álmát — idegen földben !

Torkos László.

Gondolatok.
Hinni nehéz dolog. Nem hinni még nehezebb.

*
Legnemesebb gyönyöreink a fájdalomból fa

kadnak.
*

Minden múlandó a földön, csak a múlandóság 
maradandó.

*
Az erős egyéniség örül a sors csapásainak, mert 

azok leküzdése által aczélosodik a jellem.
A tűz edzi a vasat is aczéllá.

*
Végtelenül tud tűrni az, a kinek végtelen remé

nyei vannak.
♦

Sokat köszönhet barátainak az ember és sze
rencséjének ; de még többet ellenségeinek és a sors 
csapásainak.

Luther fölszegezi a 95 tételt.
(Képünkhöz.)

A reformáczió kezdetein 1517. okt. 31-dikét 
tekintjük, azt a napot, melyen Luther Márton a wit
tenbergi vár teinplomajtajára az egyházban elhatal- 
mosodott tévtanokkal és visszaélésekkel szemben 
a tiszta keresztyén elveket hirdető 95 tételt föl
szegezte. E napnak jelentőségét fentebb versben 
és prózában méltatjuk ; képünk magának a fólsze- 
gezésnek tényét tünteti fel azzal a hatással, melyet 
az a jelen lévő szemtanukra tesz. Soknak arcza 
csak kíváncsiságot árul el, egyesekén azonban cso
dálkozás, megütközés, sőt rémület tükröződik, főleg 
azén a szerzetesén, ki Luther háta mögött áll.

—ó.

Széchy Györgyné 
Homonnay Drugeth Mária.1

Magyarországi evang. egyházunk történelmének 
számos olyan szakasza van, a melyet még nem 
ismerünk kellőleg, pedig érdemes volna, hogy mind
egyiknek földerítésén lehetőleg fáradozzunk, nem 
is említve azt, hogy az kötelességünk.

Az újabb időben dicséretes mozgalom indult 
meg abban az irányban, hogy szeretett egyházunk 
tanulságokban gazdag, hazánk sorsával egybeforrt 
történetének lehetőleg minden eseménye tisztán áll
jon előttünk.

Egyházunk nagyjai közül különösen azokat, a 
kik politikai téren is kiváló szerepet játszottak, 
kellőleg méltányolja annak történelme. Nem lehet 
panaszunk, hogy a Nádasdyaknak, Ulésházyaknak, 
Thurzóknak, Thökölynek és más jeles férfiaknak 
nem jelöli ki az őket megillető helyet. De ezek 
egyházunk történetének csak férfi kiváló szereplői, 
hát a nők hol maradtak? Vagy nekünk nincsenek, 
illetőleg a múltban nem voltak női egyháztagjaink, 
vagy talán nem Jutott nekik szerep egyházunk 
történelmében ? Oh dehogy nincsenek s dehogy 
nem ju to tt!

Mint a keresztyén egyház történelmében álta
lában, az apostolok mellett azoknak a nőknek is, 
a kik az Urat kísérték s neki segítségére voltak, 
a kik a könyörülő felebaráti szeretetnek az Üdvö
zítő után első kiváló gyakorlói és terjesztői voltak, 
emléke áldást érdemel, úgy magyarországi ev. egy
házunk története is számos olyan kiváló hit- és 
egyházhű nővel dicsekedhetik, a kiknek példája 
követésre méltó, emléke áldott. Bennünk a hiba, 
minket terhel a mulasztás; a férfi szereplőkről 
megemlékezünk, a nőket figyelmen kívül hagyjuk, 
mintha elfeledtük volna azt is, hogy mily nagy 
befolyással van a példa az ifjúság mívelésénél, a 
mely dicső elődöktől hithűséget egyház- és haza
szeretetei tanulhat. Széchy Györgyné, Homonnay 
Drugeth Mária pedig példányképül szolgálhat a

1 Lásd Aesády Ignácz : A Széehyek Miirányban ez. köz
leményeit a Századok 1885. évfolyamában.
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magyarországi ev. egyház női ifjúságának, szolgál
jon is ; tanuljon tőle hithűséget, egyház- és haza
szeretetei, hű kötelességteljesítést. Oh hiszen erre 
különösen manapság oly nagy szükség van, mert az 
ev. anyáktóFfügg az ev. egyháznak jövendő sorsa, 
a mily egyháztagokat ők nevelnek, olyan lesz ev. 
egyházunk egésze.

A református testvérek jó emlékezetben őrzik 
Lorántfy Zsuzsannát, a ki pedig talán csak azért 
nagyobb alak, mert fejedelem neje volt, Homonnay 
Mária pedig csak grófné. Ref. testvéreink Lorántfy 
Zsuzsanna emlékére nőegyesiiletet alapítanak, mi 
Homonnay Drugeth Máriának még nevét is elfeled
tük. Leányát Széchy Máriát a hír szárnyra vette 
szerelmi kalandja miatt, míg az anya emléke fele
désbe merült, pedig Széchy Mária távolról sem 
léphet anyja nyomdokába, alakja ugyan vonzó, de 
egyénisége nem oly nagyszabású, mint anyjáé.

A fent érintett, mulasztást szeretném némileg 
csekély erőmhöz képest helyrehozni, mikor egy
házunk egyik kiváló női alakjának, Széchy Györgyné, 
Homonnay Drugeth Máriának, Murányvár asszonyá
nak emlékét akarom föleleveníteni. Igazságot sze
retnék szolgáltatni a méltatlanul feledésbe borított 
kiváló nő, honleány, anya és egyháztag emlékének. 
Lépj hát elő az idők homályából dicső alak, ints, 
taníts, feddj és dorgálj, a hol és a mint ke ll!

I. A szenvedések iskolájában.
Kinek az ég alatt már senkije sincsen,
No féljen, felfogja ügyét a jó Isten !

(Arany )
„Az Ur az igazat megpróbálja" — mondja 

a zsoltáríró (Zsoltár II. 5.) Homonnay Drugeth 
Mária nem mondhatta, hogy az Isten nem próbálta 
meg, mert neki bőven kijutott már gyermekkorá
ban a szenvedésekből, hányatásból. Fényes neve, 
melynek viselői már Nagy Lajos idejében szere
pelnek s melynek egyik tulajdonosa fejedelmi trónra 
törekedett, nem menti meg a szenvedésektől. Aty
ját Homonnay II. Ferenczet, Ungmegye egykori 
főispánját, alig ismerhette, mert még mint kis gyer
mek vesztette el, anyja pedig Dóczy Fruzsina kalan
dos természeténél fogva több fájdalmat és szenve
dést okozott Máriának, mint a mennyire feledtetni 
igyekezett gyermekével az árvaságot.

Mária 15b9-ben született s az ifjú koráról szóló 
okiratok szerint a keresztségben az Erzsébet és 
Margit nevet is nyerte, ő azonban ezeket sohasem 
használta.

Atyja halála után anyja a rokonokkal folyton 
pörösködött, különösen Homonnay Istvánnal, Gás
párral, de a többiekkel is. Homonnay Gáspár ellen, 
a ki Máriának és a nálánál hét évvel idősebb báty
jának, Györgynek gyámja volt, már 1592-ben meg
indította a törvényes eljárást. A pörlekedésből folyó 
izgalmak és ellenségeskedések a gyermekekre nem 
maradtak hatás nélkül. Anyjuk azonban nem sokáig 
maradt özvegyen, már 1594-ben Teufenbach Kris
tóf báró kassai főkapitányhoz ment nőül. De Teufen
bach rövid idő múlva meghalt s az anya és gyer
mekei támasz nélkül maradtak ismét. Ezt a perle

kedő rokonok és ellenségek igyekeztek kiaknázni 
s 1600-ban hat megye vádolta be az országgyűlé
sen Dóczy Eufrozinát és fiát, Györgyöt mint erő- 
szakoskodókat és hatalmaskodókat. Megindították 
ellenük a szabályszerű eljárást és elítélték. Ez az 
ítélet azonban nemcsak az anyát és testvérét súj
totta, hanem Máriát is, a ki akkor tíz éves múlt, 
mert a kincstár lefoglalta a hűtlenségi pörből ki
folyólag Terebes várát és a hozzátartozó jószágokat 
s Mária csak sokáig tartó utánjárás és tárgyalás 
után kapta meg az őt jog és törvény szerint meg
illető leánynegyedet, melyet nem vehettek el tőle.

Ugyan ez évben még más baj is érte Máriát; 
1600. őszén mindenszentek körül a két árva az 
özvegygyei Ungmegyében, neviczkei várukban tar
tózkodott. Ezt a család egyik tagja : Homonnay 
Drugeth Bálint, a későbbi erdélyi trónkövetelő, 
arra használta fel, hogy a korona iránti hűséget 
megszegve és a közbéke ellenére a várat három
ezernyi, részint nemesekből, részint szolgákból és 
jobbágyokból álló csapattal megtámadta és rendes 
ostrom alá fogta. Az özvegy ezt nem nézte tétlenül, 
hanem férfiasán védekezett, csak mikor Homonnay 
Bálint a csatornákat, melyeken az ivóvizet vezették 
a várba, szétrombolta, engedett az erőszaknak, a 
várat feladta és a birtokrabló ellen rendes pert 
indított.

El lehet gondolni, hogy a tíz-tizenegy éves 
Mária milyen izgalmakat és ijedséget állott ki az 
ostrom alatt, melynek nem ő, hanem anyja és bátyja 
volt, ha nem is oka, de legalább ürügye, az ostrom 
következményeit pedig velők együtt kellett viselnie. 
Ezekhez még egyéb is járult, a mi Mária szenve
déseit és fájdalmát fokozta. Anyja harmadszor is 
házasságra lépett, még pedig egy idegennel, egy 
lengyelországi starostával. György és Mária nem 
mentek anyjukkal Lengyelországba, de itthon ma
radtak a hazában. Eddig legalább — olyan a milyen 
— anyjuk volt, most a két árva minden támasz, 
apa és anya nélkül maradt. György, igaz, felserdült 
már s a szülői gondozást és támogatást könnyebben 
nélkülözhette, — 1600 óta különben Ungmegye 
főispánja is volt, — mint húga, de Mária minden 
tanácsadó nélkül állott épen most, oly időben, a 
mikor a leánygyermekek leginkább rászorulnak 
az anyai útmutatásra. Egészen magára volt hagyatva, 
utalva, gyermekkorának hányatásai és szenvedései, 
nem boldog emlékei kisérték át ifjú korába. Míg 
más örömmel gondol vissza gyermekkorára, ő azt 
csak fájdalommal tehette.

György ugyan, mikor önálló lett, nyújthatott 
neki védelmet, de mégsem volt annyira érett, hogy 
neveltetését vezethesse s ahhoz különben a nyug
talan, heves vérű és erőszakos ifjúnak nem is volt 
kedve. Mária neveltetése ily körülmények között 
nem haladhatott nyugodtan, hogy7 azonban mindazt 
elsajátította, a mi akkor egy előkelő úri leánynak 
szükséges volt, azt későbbi élete mutatja meg. 
A vallás tanaiban és egyéb a nőknek szükséges 
tudnivalókban, sőt még a latin nyelvben is kellő 
alapot nyerhetett.

Nem volt elég, hogy anyjok elhagyta őket, még 
bajt is okozott nekik, jogtalanságot követett el raj
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tok: magával vitte Lengyelországba gyermekei 
összes ingó vagyonát, készpénzét, nagy értékű drága
ságait. György és Mária vizsgálatot kértek anyjok 
ellen, melyet Istvánffy Miklós 1601-ben el is ren
delt. A jászói konvent számos tanut hallgatott ki 
Sáros, Zemplén és Ahauj megyékből, nemest és 
jobbágyot, férfit és nőt, többnyire olyanokat, a kik 
a pénz elszállításánál segítettek. Ezek mind azt 
vallották, hogy Dóczy Eufrozina gyermekeinek 
semmit sem hagyott. 35, mások szerint 50 zsákba 
s azon kívül ládákba rakta a pénzt s három nagy 
társzekéren, melybe hat-hat ló volt fogva, szállí
totta el. A készpénz értéke 80,000 írtra ment, 
melyből Fruzsina 25.000 frtot gyermekeinek szánt, 
de mi haszna, ha ezt is magával vitte, férje pedig, 
a ki minden zsákot felbontott, a többivel össze
keverte, mitsem hajtva Fruzsina tiltakozására.

Nem is bizonyos, hogy a gyermekek vagyonuk 
egy részét visszakapták-e, csak valószínű, a mit 
abból lehet következtetni, hogy Györgynek Lengyel- 
országban birtokai voltak, melyek legalább részben 
származhattak anyjáról reá s hogy Györgynek örö
kösei 1648-ban Lengyelországban nagyanyjuk után 
egy adósságot fizettek ki, a mit valószínűleg nem 
tettek volna meg, ha nem maradt volna rájuk 
semmi utána.

Mind ebből azonban nem világos, hogy Mária 
visszakapott-e valamit jogos tulajdonából s ha 
igen, mennyit ; lehet, kogy neki csak a fájdalom
ból és keserűségből jutott, a mikor kétszeresen 
érezte árvaságának szomorú állapotát. Míg más 
özvegy anya pótolni igyekszik az elveszett apát, 
az övé még meg is rövidíti gyermekeit. Ilyen gyer
mekévei voltak Máriának.

Hányatásaiból és szenvedéseiből azonban leg
alább az a haszna lett, hogy korán szokott önálló
sághoz, megtanult Istenben és önmagában bízni, a 
minek később igen jó hasznát vette s a mi őt min
dig ékesen díszítette.

Anj'ja távozása után. már 14 éves korában 
önállóan kezdte kezelni saját birtokait. Az élet, ez 
a nagy mester, megtanította arra is, jellemének 
nemes vonásait kifejlesztette, egyéniségét kifejtette 
addig, míg hányatásaiból révpartra ért.

Frenyó Lajos.
(F olyt, köv.)

Vegyes közlemények.
Presbyteriális gyűlés. A pesti ág. hitv. ev. 

magyar és német egyházközség közös választmánya 
f hó 15-én dr. Králik Lajos közfelügyelő kegye- 
letes szavakban emlékezett meg dr. Vétség István 
másodiskolafelügyelő elhunytéról, ecsetelvén az egy
ház és iskola körül szerzett hervadhatatlan érde
meit ; egyúttal indítványozta, hogy az elhunytnak 
emléke nagy érdemeinek hálás elismerése mellett, 
a gyülekezet jegyzőkönyvében megörökíttessék és 
a gyászoló családhoz részvétirat intéztessék. Az 
egyháztanács ezen indítványhoz egyhangúlag hozzá
járult Ezután iskolai és vallásoktatási ügyeket in
téztek el, mire az ülés véget ért.

Jótékonyság, Herrmann Lajos lőcsei polgár 
és buzgó evangélikus hitsorsosunk a ruszkini (Szepes- 
megye) evang. gyülekezetnek templomépítési alap
jára 1000 koronát adományozott.

Kitüntetés. Ő felsege a király Kramár Béla 
temesvári evang. lelkész és bánsági főesperesnek 
az egyházi és közügyek terén szerzett érdemeiért 
a kir. tanácsosi czímet díjmentesen adományozta.

Halálozások. Delhányi Zsigmond, a szarvasi 
ág. hitv. evang. főgymnasium nyugalmazott tanára 
f. hó 4-én 77 éves korában, tanári működésének 
43. évében Szarvason meghalt. A boldogult az 
aszódi gymnasiumban iskolatársa volt koszorús 
költőnknek, Petőfi Sándornak. — Stigler Gusztáv 
a soproni evang. gyülekezet egyik lelkésze okt. 
19-én rövid szenvedés után elhunyt. — Nyugod
janak békében !

Felügyelő-választás. A kasmi evang. II. (ma
gyar-tót) egyház f. hó 14-én tartott közgyűlésén 
Gara János felső kereskedelmi iskolai tanárt egy
hangúlag felügyelőjének választotta.

Vegyes házasságok 1899-ben. A gyermekek 
vallásáról szóló törvény szerint a különböző hit- 
felekezethez tartozó házastársak a házasság meg
kötése előtt megállapodhatnak abban, hogy szüle
tendő gyermekeiket minő vallásban kívánják nevelni. 
Ez a megállapodás tudvalevőleg csak akkor érvé
nyes, ha kir. közjegyző, kir. járásbiró, polgármester 
vagy főszolgabiró előtt a miniszterileg megállapított 
alakszerűségek mellett jön létre. Tavaly hazánkban 
16,269 vegyes házasságot kötöttek és 3315 esetben 
a házasulok szabályszerűen megegyeztek, hogy ösz- 
szes gyermekeiket csak egy vallásban nevelik. 
Ebből 1769 esetben az anya vallása volt irányadó. 
Ezen megállapodásokból legtöbb hívőt a róm. katli. 
egyház nyert, melynek nyeresége 1312. A gör. kath. 
egyház nyeresége 12 ; a többi felekezet mind vesz
tett és pedig a gör. kel. 187, az ág. hitv. ev 495, 
az ev. ref. 568, az unitárius 20 esetben.

Nyugalomba vonuló igazgató. Höllig Károly, 
a felsőlövői evang. tanintézetek nagy érdemű igaz
gatója, nyugalomba vonult. — A kiváló tanférfiú 
29 évig mint tanár, 12 évig mint igazgató műkö
dött a nevezett intézeteknél.

A lőcsei Herrmann Gusztáv-kórház felava
tása. Néh. Herrmann Gusztáv, kinek jótékony
ságáról lapunkban is gyakran megemlékeztünk, 
számos adománya között 100,000 forintot abból a 
czélból adott át a lőcsei evang. egyháznak, hogy 
egy evangélikus kórház létesíthessék. A nemes jótevő
nek méltó fivére, Herrmann Lajos, még 10,000 
forintot adott hozzá, hogy ezen kórházzal kapcso
latosan egy pavillon fertőző betegek számára épít
tessék. Mind a két épületet f. hó 14-én adták át 
rendeltetésüknek. A felavatási ünnepély a tem
plomban vette kezdetét, hol Bianiska Andás hely
beli lelkész II. Mózes 15. r. 22—25. v. alapján 
megható beszédet tartott, melyben kimutatni igye
kezett, hogy ezen kórház sok keserves könykulla- 
tásnak és szenvedésnek, de egyszersmind sok hála- 
könynek tanúja lészen és hogy hivatva lesz a testi 
betegeknek nemcsak a kívánt egészséget, hanem 
vallásos épülést is nyújtani. Utána Zelenka Pál
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püspök lépett a szószékre és Ján. 5-re való tekin
tettel szép beszédben az új kórházat a Bethesda 
nevű tóhoz hasonlította. Erre a nagy.számmal meg
jelent hívek és vendégek az új kórházba vonultak, 
hol a tulajdonképeni felavatás folyt le. Miután egy 
férfikar egy igen szép chorált adott elő, Prihradny 0. 
egyházfelügyelő örömének adott kifejezést a jól 
sikerült mű fölött és buzdító szavakat intézett az 
orvosokhoz és a diakonisszákhoz. Zelenka püspök 
a kórházat a város jóakaratába ajánlotta, mire 
Dianiska A. lelkész felszentelte az áldásos és üdvös 
czélú épületet, s ezzel az ünnepély véget ért — 
A szép kórház egy a városon kívül fekvő, a mino
ritáktól vett kertben van ; itt távol a világ zajától 
enyhülést és egészséget fog találni sok beteg, val
lás és nemzetiségre való tekintet nélkül, a mint 
azt az áldott emlékű hagyományozó és alapító 
kívánta. A jóságos Istennek áldása nyugodjék ezen 
kórházon is !

Templomavatás. A szőkedencsi ág. h. leány- 
egykázközség az 1900. év folyamán 4800 korona 
költséggel renováltatta templomát s teljesen új belső 
felszereléssel látta el. A fölavatást okt. 21-én tar
tották meg. A környék evang. papsága teljes szám
ban részt vett a szép ünnepben, melyen a fölava
tási beszédet Németh Pál vései lelkész, a somogyi 
egyházmegye esperese tartotta.

Választások. A sátoralja-ujhelyi ág. hitv. ev. 
egyház a napokban töltötte be már régebben üre
sedésben levő lelkészi állását. A számos pályázó 
közül az egyházközség Korbély Géza miskolczi ág. 
h. ev. püspöki titkárt választotta meg. — Az új 
pázuai (horvát-szlavon egyházmegy) ág. hitv. ev. 
gyülekezet dr. Tirtsch Gergelyt, a dunáninneni egy
házkerület püspöki titkárát választotta lelkipászto
rává. — Az aszódi evang. egyházközség Korén Pál 
szarvasi káplánt hívta meg segédlelkész-hitoktató- 
nak. — A pesti evang. magyar egyház Dianiska 
Frigyes eddigi leveli káplánt választotta segédlelké
szévé. — A mezőberényi ev. egyház Moczkovcsák 
Ernő végzett hitjelöltet hívta meg segédlelkészévé.

Az ág. ev. konzisztorium  a Bethlen-szo- 
borra. A nagyenyedi liethlen-szoborra a nagy-szebeni 
ágostai hitvallású evangélikus országos konzisztó- 
rium tudvalevőleg 200 koronát adományozott. Abban 
az átiratban, a melyben a konzisztorium a szobor- 
bizottságot határozatáról értesítette, többek között 
ez olvasható : Ezt az ajándékot Bethlen Gábornak, 
Erdély egykori fejedelmének a protestantizmus 
érdekében békében és háborúban kifejtett és a mi 
egyházunknak is javára vált érdemes működéséről 
való hálás megemlékezésünk jeléül adjuk.

Orgona-avatás. Lélekemelő ünnepe volt okt. 
14-én a rohonczi ev. gyülekezetnek. Megvalósult 
ugyanis a gyülekezet régi vágya, templomában 
egy igen szép új orgonát állíthattak föl. Ugyan
ezen napon iktatták hivatalába az új gyülekezeti 
ügyészt, dr. László Kálmán szombathelyi ügyvédet. 
Az ünnep szombat estén hálaadó isteni tisztelettel 
kezdődött, melyen Michaelisz Izidor kőszegi lelkész 
tartott gyönyörű beszédet. Másnap történt meg az 
új orgona fölavatása. Reggel 9 órára megtelt a 
szép, nagy templom a hívők százaival s a vidéki

hitrokonok küldötteivel. Stettner Gyula, f.-lövői lel
kész, a vasi felső egyházmegye esperese, Király 
Mátyás őriszigeti és Michaelisz Izidor kőszegi lei
készek kíséretében az oltár elé lépett s emelkedett 
szellemű, szép beszédben adta át rendeltetésének 
az új orgonát. Ezután a gyülekezeti dalárda éne
kelt orgona kísérete mellett néhány egyházi éneket. 
Ulrekh lelkész oltári igéket és buzgó fohászt olva
sott fel A szószékről Stráner Vilmos pinkafői lel
kész tartott nagyhatású beszédet. Az említett lel
készeken kívül jelen volt Tomka Károly körtvé- 
lyesi lelkész is. Az isteni tisztelet végén a rohoncziak 
agilis, fiatal lelkésze, kinek az egyház fölvirágoz- 
tatása körül már is nagy érdemei vannak, — Zier- 
man Lajos mondott áldást az ünneplő gyülekezetre. 
■— Az isteutisztelet végeztével közgyűlést tartottak, 
melyen dr. László Kálmán gyülekezeti ügyész le
tette az esküt Stettner esperes kezeibe s ennek 
meleg, üdvözlő szavaira szép beszédben felelt. Zier- 
man lelkész fölolvasta ezután Szájbely Gyula, udvari 
tanácsos, orsz. képviselő levelét, melyben az egy
ház czéljaira 1200 koronát küldött. A nagylelkű 
adományt a gyülekezet küldöttségileg köszöni meg. 
Igen jó hatást tett úgy az isteni tiszteleten, mint 
a délben megtartott banketten a városi elöljáróság 
s a római katholikus és zsidó hitközségek kép
viselőinek a megjelenése. M. Sz.
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