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A templomtisztítás.
Ne tegyétek az én Atyám házát kal- 

márság házává. ján. 2, is.
Az első három evangéliom szerint Jézus galileai 

nyilvános működése alatt egyetlenegyszer sem for
dult m$g Jeruzsálemben^ífízerintük első ízben, mint

akkor, midőn útja a kinos-keserves Golgotára vitte! 
Első útjából újra hazatért szülötte földére, a kedves 
Názáretbe, második és utolsó útjából, oh igen, 
akkor is hazatért, de nem földi, hanem mennyei 
honába, oda, a honnét jött. igazi Atyjához, Urához 
és Istenéhez.

János evangélioma szerint azonban Jézus gali
leai nyilvános működése alatt is több ízben meg
fordult Jeruzsálemben, így mindjárt a kánai csoda
tétel után is a legelső húsvéti ünnepek alkalmával.

. És ottani időzését két nevezetes esemény tette örök 
időkre emlékezetessé. Az egyik a templomtisztítás, 
a másik pedig a Nikodémussal való éjszakai beszél
getése. Mind a kettő még a húsvéti ünnepeket 
megelőző napokon esett meg.

Ha a kánai mennyekzőn véghez vitt csodatéte
lével voltakép értésére akarta adni a világnak, hogy 
a régi vallás helyére új vallásnak kell lépni az 
ő újjáteremtő isteni ereje által, úgy a templom
tisztítással nyilván meg akarta mutatni és meg is 
mutatta, hogy az új vallás új templomot: vásár- 
csarnok helyett imádságnak házát s az Istennek 
lélekben és igazságban való imádását követeli; a 
Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetésben 
pedig arról győz meg minket, hogy az új vallási 
közösségben magának az embernek, még pedig' 
minden egyes embernek is újjá kell születnie.

Lássuk most a templomtisztítás történetét.
Kánából egy nap alatt Kapernaumba ért, de 

alighogy kipihente magát, már útrakelt tanítványaival 
együtt Jeruzsálem felé.

Kapernaumból Jeruzsálemig a Jordán völgye

A z anyák imádsága.*)
A  legédesb hangot, mely elbúvöl-bájol, 

v . , A  legtisztább fényt, mely az égig világot,
A  legszebb, világot, mely a földön nyílik,

összetéve:
Áldást esd az" anya kedves gyermekére*

‘ f  ■ »• _■ .•

Tövissel van rakva ez a földi pálya,
Sokszor könyben úszik két szemünk pillája; 
A  ki a bút adja, az el is oszlatja,
Hála legyen néked irgalomnak Atyja, —
De legszentebb könnyel az anya áldozík, 
Midőn gyermekéért sírva imádkozik.

Ott áil az egyszerű, alacsony kis hajlék, 
Benn a .szobácskábán gyenge mécsvílág ég, 
Ügy tetszik, §. hajlék sivár, elhagyott rom, 
Pedig áldott hely a z : egy felszentelt templom, 
Hol az anya ajkán hangzik a hő fohász: 
„Én Uram Istenem, gyermekemre vigyázz."

A  menny titkaiba nem láthat földi szem,
De én mintha látnám, olyan szentül hiszem, 
S elrabolni tőlem e világ nem tudja 
Azt az édes hitet, mely biztatón súgja:
Hogy az ég angyali ott fenn vígadoznak, 
Midőn a jó anyák itt lenn imádkoznak!

Stoke után németből NAGY LAJOS.
*) Mutató szerzőnek .Egyszerűség” című kötetéből, mely 

1 koronáért megrendelhető Szent-Antalién (Zalam.) a lel
készé hivatalban.
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mentén jó nagy út, eltart vagy öt napig. De aligha 
volt unalmas ép ez idő tájban, a mikor a közelgő 
húsvéti ünnepekre szinte seregestől tódult a nép s 
a zarándokok énekétől viszhangzott az egész vidék. 
S minél közelebb jutottak a szent városhoz, annál 
sűrűbben verődtek össze a jámbor zarándokrajok. 
Az Olajfák hegyéről már szinte egész áradatban 
hömpölyögtek alá s mind-mind egy azon cél felé, 
a szent templomhoz tartottak. Ott azután a nagy 
torlódásban szinte megakadtak. A min különben 
egy cseppet sem csodálkozhatunk. Hiszen a tem
plomhoz szinte alig tudtak hozzáférni. A keleti 
kapu mindkét oldalán egész a Salamon tornácáig 
s az ű. n. pogányudvarig valóságos vásár állt s 
zárta el az utat. Ott voltak a pénzváltóasztalok, 
s ezekre nagy szükség volt. Mert mindent, a mit 
akár a mosakodáshoz, akár az áldozatokhoz be 
kellett szerezni, csakis szent, azaz zsidó pénzen 
volt szabad bevásárolni. A különböző országokból 
hozott idegen pénzt tehát itt kellett beváltaniok 
természetesen jó borsos ráfizetéssel. Aztán ki jobbra, 
ki balra a pogányok udvara ama részére sietett, 
a hol az áldozati állatokat: az ökröket, bikákat, 
üszőket, juhokat, bárányokat avagy a szegényebbek 
részére a galambokat, gerlicéket s egyéb mada
rakat árulták — és rakásra ölték.

. Elképzelhetjük ember- s állathangok mely 
rettentő keveréke zúgott itt naphosszat és mely 
bűz fertőzte meg a szent hely levegőjét. Annál 
nagyobb talán csak az a romlottság lehetett, a mely 
a lelkekben pusztított. . .

történt s
istentiszteletszámba ment 1

Jézus is a keleti kapun át haladt fel a tem
plomtérre s a mint meglátta a nagy vásárt, az ökrök, 
juhok és galambok árusait, meg a pénzváltókat, 
szent haragra gerjedt a szent hely megszentség- 
telenítésén és a földön fekvő kötéldarabokból ostort 
csinált és kihajta mindeneket a templomból, mind 
az ökröket, mind a juhokat és a pénzváltók pénzét 
szétszórá s asztalaikat feldönté. Majd oda szólt a 
galambárusoknak is mondván: Vigyétek el ezeket 
innen és ne tegyétek az én Atyámnak házát kal- 
márság házává*.

S isteni hatalma előtt mindenki meghódolt. A 
tanítványok pedig látva az ő nagy cselekedetét, 
szent haragját s buzgóságát, megemlékezének arról, 
a mit egykor Dávid a zsoltáriró mondott volt a 
templomi szolgálatról énekelvén: „A te házadhoz való 
buzgó szerelem megemészt engemet!"

Ne profanáljuk ezt a felséges történetet kicsi
nyes kérdések felvetésével, teszem, hogy: miért 
tűrte a vásáros nép, hogy egy ismeretlen alak 
ostorral rontson r á ; vagy: miért tűrték az eladók, 
hogy barmaikat szétkergesse, a pénzváltók, hogy 
pénzüket széjjel szórja, asztalaikat feldöntse ?

Ez a keret ép így, ebben a csodás alakítás
ban méltó ahhoz az eszméhez, a melyet a templom- 
tisztítás története voltakép érvényre juttatni s velünk 
szemléltetni akar. Az Űr lelkének ereje az, a mi a 
templomot: az Istennek templomát minden oda nem 
való elemtől megtisztítja s valóban templommá avatja.

Olyan templom, a minő a jeruzsálemi volt, ma 
is van elég, talán nagyon is sok.

Templom — kőből faragva, emelve!
Templom, hol nem istentisztelet, hanem való

ságos lélekvásár á l l! Hol pénzért adják veszik a 
lelki üdvösséget!

Templom, a hol a nagy gép, a közvetítő és 
áldozó papság folyton dolgozik: miséz, gyóntat, 
keresztel s sok más egyéb ú. n. szent cselekményt 
végez, de a hol a lélek alszik s minden táplálék 
nélkül éhen s szomjan marad.

Templom, Istennek háza, a hol sok pap s nép 
van jelen, de hol az Isten nem lakik!

De nézzetek: a keleti kapun át a Salamon 
tornáca és a pogányok udvara felől közeledik az 
Úr — s már fonja a korbácsot, hogy kiverje a kalmá
rokat, pénzváltókat és — az ökröket és birkákat 
i s ! És felhangzik szava ma itt, holnap amott: 
Menjetek el innét és ne tegyétek az én Atyámnak 
házát kalmárság házává; mert az én házam imád
ságnak háza, ti pedig tettétek azt latrok barlangjává 1“

Igen a templom, az a kőből csinált ép úgy, 
mint ama másik nem holt, hanem élő kövekből emelt 
szent templom ; a hivő szív s a hivő szivek látha
tatlan közössége az ő háza, a melyben ő maga 
óhajt lakozni, hogy egyik mint a másik legyen 
valóban az Úrnak s az ő szent lelkének hajléka! 
S az ő házában neki feltétlen joga van parancsolni, 
uralkodni és kiűzni onnét mind, a mi nem oda való, 
a mi azt megfertőzi, és megszentségteleniti.

Sőt ha kérdőre vonják — a minthogy a jeru
zsálemi templom őrei is első ámultságukból maguk
hoz térve kérdőre vonták, — hogy miért cselekszi 
ezt s hogy 'tettéfr mi jellel, csodával tudja igazolni? 
— hát arra is meg tud ő felelni, a kívánt jelt és 
csodát is meg tudja adni. Lerontja a kőből csinált 
hatalmas templomokat és — harmadnap állít helyébe 
egy más, egy új, egy igazi, világraszóló templomot.

A mint állított is — egy másik Husvétnak, a 
mi Husvétunknak ünnepén, mikor a holtakból fel
támadva bement a maga dicsőségébe, mikor az Úr 
lelkének templomává lön az egész világ: minden 
hivő ember lelke!

Igen Uram ! te lerontottad a latrok barlangjait 
és áll templomod, az imádságnak: az Isten lélekben 
és igazságban való imádásának szent s örök hajléka! 
Add, hogy e hajlékban, a te tested templomában a 
hívők közösségében veled mi is egyesüljünk és 
tőled soha örökké el sem is szakadjunk! Add, hogy 
abban, mi után vágyva vágy szivünk, megtaláljuk 
az engeszhetetlen életet és az örök üdvösséget!

Dr. Masznyik Endre.

Hitért, hazáért.
Irta: G agyhy D én es.

(Folytatás.)

V.
Kalandos utak.

Báthori Zsigmond teljes világi életében állha
tatlan, kapkodó és határozatlan ember volt. Ma 
egyet akart, holnap mást. Este görcsösen ragasz
kodott még valamely eszméhez, éjszakai álma, ha 
rossz volt, reggelre kelve, annak épen az ellenke
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zőjét követelte. Ma háborúba vágyott, véres ütkö
zetben meghalni a hazájáért, a következő virradat
tól tunya henyeségben, ledér tivornya között élt, 
rontván testi erejét, lelkének erkölcsét és uralkodói 
tekintélyét. Ma együtt dőzsölt bizalmas emberével, 
egymás billikomából ittak a barátságra, másnap — 
hóbortos szeszélyében — elfogatta s kihallgatás 
és ítélet nélkül kivégeztette. Elég volt neki egy 
gyanús célzás valakinek a személyére, különösen 
a főúri rendből, főkép, ha azzal rágalmazták, hogy 
trónra vágyik, Erdély fejedelemségére törekszik és 
a török szultán palástjába takarózik, hogy őt el
űzhesse : irgalmat nem ismerve, bebörtönöztette, ott 
megfojtatta, vagy más módon pusztittatta el, vagy 
örökös rabságban ott sinylődtette. Fogaras és Kővár

megmaradni. Mi űzte el mellőle, mikor hónapokon 
keresztül türelmetlenül, gyerekesen toporzékolva 
várta s most, mikor, ime, ott alszik a szomszéd 
teremben, hattyútermetét csak egy selyemlepel fedi 
és a földi élet minden gyönyörűségét elnyerhetné 
tőle — fut előle ? A harc, a győzelem, a dicsőség 
izgatta, vagy új kalandot keresett?

Összegyűjtötte hadait s hűbérese, Mihály vajda 
segítségére ment Oláhországba, kit a török nagy
vezér, Sinán basa kegyetlenül szorongatott. 1595 
augusztus 27-én indult el székvárosából, Bocskai 
társaságában. A Barcaságon át, a törcsvári szoroson 
keresztül vonult Havasalföldre, a hol mindenütt győze
lem kisérte fegyvereit. Nagy véráldozattal, erős 
ostrom után elfoglalta Tergovistet, Bukarestet,

Szontágh Pál. Szontágh Pálnó.

sziklabörtönei sokat beszélhetnének, sok ártatlan 
átkát visszhangozták, melyet mind a botor és ke
gyetlen Báthori Zsigmond fejére szórtak.

Mint mindenben, mértéktelen volt a szerelem
ben is. Udvarában hemzsegtek az olasz énekesnők 
és táncosnők, kikkel éjfélekig dőzsölt. Addig mula
tozott, míg megcsömörlött tőle, megunta és meg
utálta. Különösebb vágy szállta meg ekkor: szűz 
hajadon szerelmére vágyott, csókja után sóvárgott. 
Olyan nőt kívánt, a ki még nem volt senkié, nem 
is lesz — csupán az övé. Házasságának is ez volt 
az indító oka, ezért óhajtotta magának a gráci 
hercegkisasszonyt.

Oh, be hamar betelt vele is, milyen hamar 
ráunt, reá is . ..

A fejedelmi házaspár nászideje alig tartott 
•tovább kétszer hét napnál. A férjnek nem volt 
nyugalma, nem bírt bűbájos, ifjú neje oldalánál

Gyurgyevót és a törököt nagy veszteséggel vissza- 
üzte, túl a határokon.

Október vége felé Gyurgyevó alatt táborozott 
a fejedelem hada. Egy borús délután, mikor a 
szeszélye megint nyugtalanná tette és helyt maradni 
nem tudott, hírhedt orvosa, az olasz Genga Simon 
kíséretében és nehány csatlós fedezete alatt végig 
lovagolt a Duna partján. Mintegy félóráig ügettek, 
mikor egy bozótos környéken, Báthori paripája 
hirtelen megállóit, szükölt, két lábra ágaskodott és 
semmi áron nem akart tovább menni, hiába sarkan- 
tyúzta gazdája. A fejedelem előre tekintett s imé, 
egy fekete alakot vett észre, a mint a buja, gazdag 
fűben hevert mozdulatlanul. Ettől ijedt meg a harci 
mén. Parancsot adott azonnal egyik fegyveresének, 
hogy nézze meg: mi az? A katona leugrott lová
ról, a kantárszárat odadobta társának és közelebb 
lépett a barna, ismeretlen tömeghez.
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Egy vén asszony feküdt véresre verve a bozót 
tövében, lélekzett még, de sem mozdulni, sem be
szólni nem tudott, csak hörgött néha egyet-egyet. 
Intett Báthori s a második katona is odament. 
Ketten felemelték, de nem bírt megállani a lábán, 
inai üsszecsuklottak, feje a mellére hanyatlott erőt
lenül, még a szemét sem nyitotta fel. Most az orvos 
rendelkezett nekik: utasította, hogy kezdjék dörzsölni 
a hátát, egyik pedig szaladjon és hozzon vizet a 
Dunából. Leszálltak mindnyájan a nyeregből és 
Genga Simon megvizsgálta az áléit némbert. Volt 
benne élet, de valami lelketlen útonálló úgy el
gyötörte ezt a törékeny, öreg testet, hogy nem 
kellett volna már sok a másvilági útig. Ha rá nem 
találnak, estére bizonyára kiszenvedett volna. Éleszt
getni kezdték. Maga az orvos felbontotta mellén a 
durva daróc ruhát s a szive táját vízzel locsolta, 
majd a homlokát simogatta a haboktól hús kézével. 
Báthori szánakozva nézte a munkát s biztatta híveit, 
hogy mentsék meg, ha lehet, a szerencsétlen terem
tést. A támasztgatásnak foganatja lett. A beteg 
felnyitotta szemeit, majd a kezével ösztönszerüleg a 
fejéhez kapott, a hol mély seb tátongott s lassan
ként szivárgott belőle a vér. Majd megmozdult 
egész teste, mintha indulni akart volna, de erőt
lenül hanyatlott a szolga karjaiba. Azután sóhajtott, 
mélyet és hangosat s motyogott is valamit, de 
nem értették.

— Nincs baj többé, fenség!,— szólt Genga.
— Megél már a beteg. Félóra múlva magához fog 
térni egészen. ,

— Szegény, úgy sajnálom. Csak jobban lenne.
— Biztosíthatom fenségedet, hogy minden 

veszély nélkül magunkkal vihetjük a táborba, ott 
aztán, ha kipiheni magát, helyreáll teljesen.

Csakugyan igaza volt a doktornak. Nem telt 
bele harminc perc, a banya visszanyerte arca színét, 
tekintetének tisztaságát. Jajgatott ugyan, ha mozgott, 
vagy a csatlósok valamelyike keményebben tapo
gatta testét, mely a sok ütleg miatt kék folttal volt 
tele, de értelmesen beszélt és pontosan felelt a 
kirurgus minden kérdésére. Elmondotta, hogy húsz 
talléra volt s azzal Gyurgyevóba akart menni, de 
szomszédja, Serba Simon, a ki pakulár egy bójér- 
nál, megleste, útját állta és botjával addig szabdalta, 
míg összeroskadt, aztán elvette a húsz tallért és 
őt idedobta a bozótba. Bizony, nyomorultul elvész, 
tán a farkasok ették volna meg az éjjel, ha a nagy 
jó urakat ide nem rendeli a Donmuzeó.

A jelenlévők sajnálkozva hallgatták a jámbor 
asszonyt és igen szánták sorsában. Talán Báthori- 
nak esett meg rajta leginkább a szive. A milyen 
kegyetlen volt, ép olyan érzékeny is tudott lenni. 
Elrendelte, hogy egyik katona, a legerősebbik, 
vegye maga mellé a nyeregbe és térjen vissza vele 
a táborba, fektessék puha ágyba és hivassák oda 
a tábori felcsert, a kinek tudtára adassék, hogy a 
fejével játszik, ha úgy nem gondozza, mintha az 
édes anyja volna. A csatlós megfordult, a fejede
lem és kísérete tovább száguldott, csak az esti 
szürkületben tért vissza táborába.

Az ostrom könyörtelenül és dühösen folyt a 
város ellen. A törökök vitézül tartották magukat, 
de Báthori Zsigmond babérra vágyott. Sokszor az

oktalanságig vakmerőentámadott, személyesen vágott 
bele sokszor, alig nehány ember élén, a legsűrűbb 
csatarendbe. És mindannyiszor diadallal tért vissza. 
Figyelmeztették hívei, maga Bocskay is, hogy ne 
kockáztassa életét, mert az nemcsak az övé, hanem 
Erdélyországé és a világ legbájosabb asszonyáé is. 
De ő, mintha a halált kereste volna, nem hallga
tott senkire Harmadnap a lófarkas lobogó helyén 
erdélyi zászló lengett a gyurgyevói templom tornyán.

Győzelmi tort ült az erdélyi és a moldovai sereg, 
Báthori Zsigmond és Mihály vajda hada. A kupa, 
tüzes borral szinültig telve, kézről kézre járt. Harci 
ének és vig dana zengett, a cimbalom és tilinkó 
szava vegyült a mámoros mulatozásba. Táncra kere
kedett a két csapat vitézi népe: az oláh legény 
szembefordult az erdélyi magyarral, egyik a zsuká- 
tát, másik a sima andalgót járta. Két nemzet ölel
kezett a diadal után és fogadott egymásnak örök 
szeretetet, holtig tartó barátságot.

Ember teszen fogadást, eb aki megtartja
Az unoka már nem emlékszik arra, hogy mit 

cselekedett a nagyapja, elfelejtette annak háláját 
és fogadalmát. A jótettre csak addig szokás vissza
gondolni, míg a baj elmúlt, vége a veszedelemnek. 
Azután ki törődnék vele? Ej, rég volt, talán igaz 
sem volt! Ugy-e, szerelmótes román testvéreim?

Az erdélyi fejedelem magukra hagyta harco
sait, nem akarta zavarni jókedvüket. Vezéreivel 
visszavonult sátorába. Amint be akart lépni a szét- 
lebbentett ponvaszárnyak között, megpillantotta 
oldalt a tábori felcsert, amint mélyen meghajolva 
köszöntötte őt. Eszébe jutott a Duna-partí jelenet 
és odaintette.

— Nos, hogy van az a vén asszony, akit gond
jaira bíztam? — kérdé.

— Túl van minden veszedelmen, fenséges 
uram. Jár-kél a sátorban. A fejsebe is szépen gyó
gyul. Azt hiszem, két-három nap múlva útjára 
mehet.

— Láthatnám.
— Ha úgy parancsolja fenséged, idehozatom.
— Ne. Fájdalmat okoznánk azzal. Majd magam 

megyek látására. Tudja, hogy ki vagyok?
— Nem tudja, nagyságos fejedelem. Kérdezte 

ugyan, de miután parancsunk volt arra, hogy ezt 
ne fedjük fel előtte, nem mondottuk meg.

— Menjünk!
Az orvos és Báthori Zsigmond beléptek abba 

a sátorba, hol a beteg némber hevert ágyon. A 
mikor meglátta az urakat, feltápászkodott fekhelyé
ről és alázatos hajlongással hálálkodott a fejede
lem előtt.

— Hogy vagy, asszony?
— Köszönöm kérdésedet, nagyuram, már job

ban. Fáj ugyan még, különösen a vállam, ahol az 
a tolvajnak való Simon megvert. Hogy a dráku 
akkor vigye el, mikor a pénzemből a legjobb fala
tot eszi. . .  Jó hogy megmaradtam és ezt neked 
köszönöm, uram, meg is hálálom, mert legalább 
boszut állok azon a pokol fajzatján. Úgy megcsi
nálom, hogy keze-lába megbénul, szemén és arcán 
kiver az orbánc és a pokolvar — csúfja lesz magá
nak is, a világnak is.

— Nem sajnálnád?
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— Ő sajnált engem?
— Igaz, nem sajnált ő sem. De hiszesz Isten

ben, úgy e ?
— Az Istenben? Azt nem ismerem, lianem a 

drákuban hiszek, mert arról tudom, hogy akit akar, 
elnyomorit, akit akar, szerencséssé teszem,

— Pedig hinni és bízni kell benne. 0  terem
tette a világot, mindent és mindnyájunkat, ő a leg
jobb és gondviselő atyja a földi embernek. A dráku 
gonosz, nem jó vele cimboráim, minden rosszra ő 
viszi az embert.

— Ha te hiszel az Istenben és szereted őt s 
azt kívánod, hogy én is higyjek, akkor én is hiszek 
benne és szeretem öt. Mert amit te kívánsz tőlem, 
nagyúr, annak én engedelmeskedem. Ha parancso
lod, hogy a hajamat tövében levágjam és elszór
jam a szélbe, megteszem; ha parancsolod, 
hogy letépjem magamról a ruhát és testemet 
tüzes fogóval csipkedjem, azt is végrehajtom; ha 
azt mondod, hogy éjfélkor, mikor a kakas hármat 
kukorékol, egymagám menjek ki és a házadra szállt 
boszorkányokat űzzem el, rajtok ütök, ha széttép
nek és elvenen temetnek is el, mert az életem a 
tiéd, te adtad vissza. Borka, a vén Páska Borka nem 
volt még hálátlan senki iránt. Aki vele jót tett, 
azt ő mindig megszolgálta.

— Hiszed az Istent, Borka? Hiszed, hogy ő 
jó és mindenek felett hatalmas? — ismételte előbbi 
kérdését Báthori.

— Hiszem, uram,
— Ha hiszed, megbocsátasz Simonnak és nem 

cselekszel . néki' semmi gonoszát. Sokkal nagyobb 
erény ő élőtte, ha megbocsátunk ellenségünknek, 
mintha megbüntetjük hibáiért. Lásd, az Úr imád
ságában is az van benne: „Bocsáss meg az elle
nünk vétkezőknek!“

— Megbocsátok, mert te úgy akarod és Serba 
Simonnak a haja szála sem görbül meg.

— Jó asszony vagy, Borka. Isten megáldjon.
A fejedelem megfordult, hogy távozzék. Mikor

a sátornyiláshoz ért volna, a banya hangját hallotta:
— Nagyúr, maradj még egy percig!
— Mit akarsz?
— Szeretném meghálálni a jótettedet.
— Nem köszönetért segítettem rajtad.
— Tudom, hogy nem, mégis arra kérlek, fo

gadj el tőlem valamit. Ne félj, nem csengő arany, 
nem kincs. Szegény asszony vagyok, az volt apám, 
anyám, minden vagyonom az a húsz tallér volt, 
amit Simon elrabolt tőlem. Azért /mégis tudnék 
adni valamit, aminek hátha hasznát vennéd?

— Ugyan mit?
— Megmondanám a jövendődet, csak a tenye

redbe kell, hogy nézzek. Kuruzsos asszony volt a 
nagyanyám is, anyám is, tőlük tanultam a mester
ségemet. Hidd el, jól értem. A húsz tallért is azzal 
kerestem. Na, nyújtsd a kezedet!

Bátori az ajtó felé hátrált s két kezét össze
fonta a mellén.

— Ej, hagyd! Ostobaság! — utasította vissza.
— Nem az, uram. Engedd meg, könyörgök 

neked. Add a kezedet! — esengett tovább.
A fejedelemben valami különös érzés támadt. 

Babonás hajlamú, élénk képzeletű és kiváncsi volt 
már természeténél fogva. Végre is nem tudott ellent-

állni a kuruzsló esdeklésének és kitárta előtte a 
tenyerét. Emez száraz, piszkos-sárga ujjaival végig
simult a fejedelem finom erein, kutató, éles macska
szemével belemélyedt a tenyéren átfutó, , kékes 
színű inak közé, sokáig szemlélődött azokban. Egy
szerre csak reszketni kezdett s ujjai alól kicsúszott 
Báthori keze.

— Oh, uram, bár megtagadtad volna a kíván
ságomat. Most látom, milyen botor volt és én, balga, 
még erőltettelek.

— Miért? — szólt meglepődve és elhalvá
nyodva a fejedelem.

— Ne kérdezd. Csak arra kérlek, hagyjuk 
abba a jóslást.

— Most már nem. Folytasd! — parancsolta.
— Amint kívánod, csak ne bánd meg. De 

előbb küldd el a kísérődet.
A felcser egy intésre eltávozott.
A jósnő gondolkozott nehány pillanatig, aztán 

felvetette a fejét, merőn az uralkodó szemébe nézett 
és beszélni kezdett:

— Nagyur, én nem tudom, ki vagy? Azt 
tudom, hogy nem szegény .ember. Fényes ruhád, 
szolgáid, paripáid vannak, tehát gazdagnak kell 
lenned. A nevedet a hazádat, még a nemzetedet 
sem ismerem. Azt nem lehet kiolvasni a szaladgáló 
erekből. Ha nem látnám rajtad az idegen öltönyt, 
akkor idevalónak gondolnálak, mert úgy beszélsz 
oláhul, mintha annak születtél volna. De azt tudom, 
hogy fiatal vagy, látom, hogy nem rég házasodtál 
meg, három holdtölte sem telt el azóta. Az asszonyt 
külső országból hoztad, nem is te hoztad, hanem 
mással hozattad. Világszép teremtés, nyúlánk, szőke 
királyleány.

Báthori Zsigmond idegesen kezdett fészkelődni 
és rárivallt:

— Honnan tudod ezt?
— Tudom, látom. Úgy olvasok a kezedből, 

mint te az öregbetüket a könyvben. De nem lenne 
jó, ha megelégednél ennyivel?

— Folytasd!
A jósnő alázatosan fejet hajtott és tovább 

mondotta:
— Te megesküdtél a királyleánynak, ő is meg

esküdött neked. De nem igazán. Nem volt hűség 
és őszinteség az esküjében. Nem szeret téged. De 
nem is szerethet.

— Nem? — riadt fel a fejedelem. És miért 
nem? Mi kivetni való van bennem? Nem vagyok-e 
vitéz, nem vagyok-e bátor és hős?

— Az vagy. Hős vágy és bátor.
— Utolsó vagyok-e termetre?
— Dalia vagy, uram, párodat kell keresni.
— Tán az ábrázatom sem oly rémes, hogy 

utálatot gerjesztene.
— Arcod szép és kedves, büszke lehetne rá 

akármelyik leány.
— Miért nem lehet hát akkor engem szeretni?
— Miért . . .?  Nagy szó, uram. Kimondjam?
— Akarom!
— Deli vagy, vitéz vagy, fiatal vagy — de 

el vagy veszve. Az ördögé már a lelked s a tested...
— Hazudsz! — ordított és nekiugorva úgy 

fellökte, hogy a szipirtyó jajgatva esett az ágyra.
— Nem hazudok, nagyúr — ismételte halkan
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— bár hazudnék. Megátkozom magamat, hogy leg
nagyobb jóltévőmnek kell a leggonoszabb sorsot 
jövendölnöm. De a kezedben az igazság, ott van 
megírva a végzeted és én nem olvashatok, nem 
szabad mást olvasnom onnan, mint a mi oda van írva.

A fejedelem lecstiggesztette a fejét és nem 
szólt többé. Az asszonyt sem bántalmazta már.

— Meg kell mondanom, oh uram, azt is, hogy 
a feleséged, a szép királykisasszony, mást szeret, 
pedig azé sem lesz soha.

— Kit szeret, azt mondd!
— Azt nem tudom, nincs ideírva.
— Istenem ! — sóhajtott Báthori.
— Ahhoz az Istenhez fohászkodtál, a kiről 

azt montad, hogy én is higyjek és bízzam benne?
— Annak említettem a nevét.
— Ahhoz imádhozzál ezután is és annak szen

teld egész életedet, mert csak úgy nyersz bűn
bocsánatot és így kerülheted el a pokol tüzének 
kínjait.

Ezzel végétért a jóslás. Többet nem jövendölt 
a kuruzsló, hiába faggatta. Egy aranyat dobott az 
ágyra és eltávozott.

— Báthori Zsigmondnak nem volt maradása 
a Havasalföldön. Annak az oláhasszonynak a babo
nája egészen megzavarta a lelkét, főkép a jóslás 
egy része, az ő legféltettebb titkának elárulása. 
Akármi történnék, csak ez az egy ne volna!

Összetoborozta hadait és hazasietett Erdélybe. 
Még útközben megfogant lelkében az a gondolat, 
hogy a koronát leteszi fejéről, nejének visszaadja 
szabadságát, maga pedig elvonul valahová, mesz- 
sze a hazájától, valami elrejtett zugba, a hol 
nem háborgatja senki és itt vezekli életének sok
szoros tévedését és botlását. Eszébe jutott az is, 
hogy megtagad e hiú világgal minden közösséget 
és érintkezést s a papirendbe lép. Amíg utón volt, 
örökös tervezgetéssel volt tele az elméje. így tesz, 
úgy tesz, határozgatta. Végleges megállapodásra 
nem jutott. Csak egy volt előtte bizonyos: elválik 
a feleségétől. Az úgy sem szereti őt, arra akár 
hitet lehetne tenni. De ki az, akit szeret? Azt 
kellene tudni, hogy letiporhassa, ha száz lelke volna 
is. Ha sejtette volna, hogy milyen közel van hozzá! 
Azonban honnan, mikor még az sem álmodott róla, 
a kit ez a szeretet illetett? Ez csak egy szívnek 
volt a titka és az el nem árulta még az édes
anyjának sem.

A harctérről hazatérve, 1595. november 29-én, 
Szebenből levelet intézett a római császárhoz Prágába. 
Arra kérte benne őfelségét, hogy a jövő évi had- 
mívelés megbeszélésének okáért legkegyelmesebben 
elfogadni méltóztassék. Ez volt az ürügy, a mely 
az igazi célt leplezte s itthon is ezt jelentette a 
rendeknek.

1596 januárjában útnak indult Prága felé. És 
hogy még csak sejthető se legyen a szándéka, 
feleségére és Bocskayra bízta a kormányzást. Sem 
az egyik, sem a másik nem térhetett ki a meg
bízatás elől, vállalták közösen az országos gondo
kat, erősen eltökélvén mindketten, hogy olyan igaz
sággal és lelkességgel irányítják Erdély kocsirúd- 
ját, a mint azt Isten nekik tudniok adta.

A fejedelemasszony szívszorongás közt vett 
hirt a történtekről. Örült is neki, félt is tőle. Örült, 
hogy Bocskayval gyakrabban és tanuk nélkül, 
bizalmasan érintkezhetik, félt másrészt, hátha nagy 
szerelmében elárulja magát s ekkor az a férfiú, ki az ő 
lelkének bálványa,' elfordul tőle, utálattal fordul el, 
mint olyantól, ki a hitét megszegte, női és feje
delmi esküjéhez hirtelenné vált.

Az első találkozáskor alig mert ránézni, csak 
akkor nyerte vissza önuralmát, mikor a kormányzás 
hivatalos ügyeiről számolt be előtte. Teljhatalmulag 
cselekedtek, fel voltak erre együttesen jogosítva.

Az első, elintézésre váró akta egy kegyelmi 
kérvény volt. Egy, in contumaciam halálraítélt ember
ért esdekelt. Nem rabolt, nem ölt, nem gyújtogatott, 
politikai vétke volt, a miért a vérpad számára ke
resték. A politikai üldözötteknek, nászünnepe alkal
mából, valamennyinek kegyelmet adott a fejedelem, 
ha folyamodott érette. Folyamodott is mindenki, 
csupán egy nem: a Kendy Sándor-féle szövetség 
legüldözöttebb tagja, Geréb Zsigmond, a hajthatat
lan, ősz lovag. Erdőkben bujdokolt, hogy útjukat 
veszítsék üldözői, nyári forróságban, téli fagyban a 
hegyek között rejtőzött. Száraz kenyérrel, juhturó- 
val, meg gyümölcscsel élt az öreg. Csak akkor 
jutott meleg ételekhez és puha fekhelyhez, ha a 
poroszlók belefáradtak már üzésébe.

Egy darabig titkos helye volt a Zeyk Dénes 
udvarában, de a mint a felsőbbségnek tudomására 
jutott tartózkodási helye, tüstént elrendelték elfoga- 
tását. A szégyenletes halált azonban kikerülte ez 
alkalommal, mert valaki figyelmeztette az ifjú, 
szép Zeyknét, hogy nyomában vannak vén atya
fiának s így ideje volt még elmenekülni. Tudtára 
adták, a mint hírül esett a fejedelem pátense, hogy 
most vége a szenvedésének, mert bocsánatot nyer, 
csak könyörögnie kell érette.

— Ki előtt? — kérdezte, mikor értesítették.
— őnagysága, a fejedelem előtt, — volt a 

válasz.
— Báthori Zsigmond előtt?
— Ő Erdély fejedelme.
— Az előtt a kegyetlen zsarnok előtt ez a 

vén derék soha meg nem hajlik s ez a fogatlan 
száj kérő szóra nem nyílik. Leszek a vadak tanyá
jának lakója ezután is, együtt üvöltök a farkasok
kal, együtt károgok a hollókkal, de térdet Báthori 
Zsigmond előtt élve nem hajtok.

Többre menni nem lehetett vele.
Somodi Ilonának, a Zeyk kicsi feleségének 

nagyon fájt bátyjának áldástalan sorsa. Elhatározta, 
hogy könnyít rajta bármi áron. Lám, az urának is 
megengedett a fejedelem az ő kérésére. Hátha nem 
tagadja meg kegyelmét az öregtől sem. Tán eddig 
is felszabadította volna az ítélet alól, csak azt várta, 
hogy kérjék. Hogyne kérné hát, csak irgalmas 
legyen a szive! Irt titokban egy alázatos instánciát 
őnagyságához a következőképen:

„Nagyságos és Fenséges Fejedelem!
Nekem érdemem felett nagylelkű és jóságos 

Uram!
Én, alattirott, zeykfalvi Zeyk Dénesné, szület

tem sóváradi Somodi Ilona a legmélyebb alázattal
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és hódolattal jelenek meg Nagyságod előtt, külö
nösen esdekelvén egy elaggott, gyenge öregember, 
szeretett atyámfia, Geréb Zsigmond bátyámuram- 
nak múlandó immár csak rövidre szabott életéért.

Tudom, Nagykegyelmű Fejedelem, hogy vét
kezett felkent személye ellen, engedetlen volt aka
ratával szemben s tán még nagyobb bűnre is rá
vetemedett volna, ha idejekorán utol nem éri a 
törvény keze. Nagyságodnak ítélő bírái halált mon
dottak vén fejére, amely ott hajtandó végre rajta, 
ahol elfoghatják. Most ez az aggastyán a csúfos 
kimúlástól való irtózatában a rengetegekben buj- 
dokol, erdei vadak között él. Zörgő haraszt a pár
nája nyáron, cikázó, hideg hó télen, takarója a 
holdfény és a csillagos ég. Pásztorok adnak egv- 
egy falat kenyeret és így teng napról-napra. 0, 
aki egész uradalomnak volt a tulajdonosa, szolgák 
lesték készen minden parancsát, török szakács főzte 
az ételét és menyezetes ágyban aludt éjszakánként 
Még a vadnak is meg kell hogy essék a szive' 
sanyarú helyzetén 1 Hát Felséged hogyne bocsá
tana meg ennek a tehetetlen öregnek, aki már csak 
árnyéka a hajdani tölgynek s annyi ereje sincs, 
hogy egy szalmaszálat tegyen valaki útjába. Fen
ségednek az a nemes, jó szive, mely az én sze
relmes uramnak, kiben nekem minden boldogságom 
vagyon, szintén kegyelmet adott, — bizonyosan 
hiszem, hogy amnesztiát fog adni könyörgésemre 
az én szerencsétlen és sorsüldözött bátyámnak is.

A Nagyságos és Fenséges Fejedelemnek, nekem 
érdemem felett nagykegyelmű és jóságos Uramnak, 
maradok hódolattal és tisztelettel, alázatos szolgáló- 
leánya,, én, Zeyk Dénesné, Somodi Ilona. “

A fejedelemné kértére, Bocskay egész terje
delmében felolvasta a kérelmet, le is forditván 
német nyelvre, hogy őfensége annál jobban meg
érthesse. Előadása alatt csöndesen zokogott Mária 
Krisztina, annyira meghatotta annak a másik nőnek 
az esdeklése. Felvilágosítást kért felőle s mikor 
Bocskay elmondotta szegény Geréb Zsigmond szo
morú esetét, nem titkolván azt is, hogy a fejede
lem nincsen irgalommal az iránt, aki egyszer ma
gára vonta haragját s alig lehetne reménye Zeyk 
Dénesnének, ha maga őnagysága intézné el folya
modását.

Ezt megértve, elővette az írónádat S apró, 
hegyes betűkkel, német nyelven azt írta a papírra: 
„A fejedelemné köszönti Geréb Zsigmond húgát s 
azt üzeni, ne búslakodjék, mert óhajtását már tel
jesítette Mária Krisztina."

És ment erős parancsolat a csikszéki főkapi
tányhoz, jószág és fejvesztés alatt, hogy Geréb 
Zsigmond uramnak semmi bántódása ne légyen 
többé s elkobzott jószágai és birtokai hét napok 
alatt kezére adassanak.

A vén szabadsághős nem hitte, mit neki a 
hivatalos urak mondottak, folyton azt hajtotta, hogy 
ne teketóriázzanak annyit: ha már elfogták, akasz- 
szák fel. Zeyk Dénesnének kellett érte jönnie s 
neki is csak akkor hitt, mikor a fejedelemasszony 
tulajdon kezevonását megmutatta. Mikor meglátta, 
levette kopott báránybőr sapkáját és imádkozott. 
Ezzel fejezte b e : áldassék a neve. Talán az Isten 
nevére gondolt, talán a Mária Krisztináéra.. .

Bocskayval történt egyik tanácskozás után 
visszavonult lakosztályába. Kereste hölgyeit, de 
egyiket sem találta benn. Utána nézett maga. Be
nyitott halkan Fekete Judit szobájába, olyan zaj
talanul, hogy aki ott volt, észre sem vette. A leány 
a pamlagon ült, fejét a kezébe hajtva, zokogott. 
Előtte, a padlón, egy felbontott levél hevert. Mária 
várt egy darabig, hátha meglátja, de hiába. Végre 
megszólította:

— Judit!
Az udvarhölgy ijedten ugrott fel helyéből, ken

dőjével a szemét dörzsölgette és félénken, szégyen
kezve felelt:

— Szolgálatára, fenséges úrnőm, parancsol 
valamit,?

— Beszélni óhajtottam veled, Judit? De mi a 
bajod? Miért sírsz?

A leány nem felelt, hanem a kérdésre még 
hangosabban rákezdte. A fejedelemasszony meg
pillantotta a levelet, közelebb lépett és felvette. A 
leány arca még ijedtebbé vált.

— Mi ez? Levél? — faggatta tovább.
— Ne kérdezze fenséged, azt nem árulhatom el.
— Ugyan, hát titkod van előttem?
— Oh, Istenem, megöl a szégyen...
— Előttem is szégyenkezel? Olyan rósz vol

tam irányodban, hogy bizalmatlankodol velem is?
— Nem, fenség, nagyon jó volt. Áldott a 

lelke, mint az angyaloké.
-  — Nos?

— Nem tudom, nem ítél-e meg a fejedelem
asszony ?

— Ugyan!
— Nagy a bajom, kegyelmes úrnőm. Szeretek...
— A lánynak ez a sorsa, — felelt csüggedten 

Mária. És kit szeretsz?
— Nem merem megvallani, fenség. Tudom, 

hogy nem szabad, nem illő. De hiába, nem tehe
tek róla. . .

— Nem mondod meg, hogy ki érdekel ilyen 
mélyen ?

— Ha parancsolja...
— Akarom!
— Bocskay uram...
A leány lesütötte a szemét, a fejedelemné el

sápadt.
— Tőle való ez a levél?
— Nem. Én írtam hozzá, de válasz nélkül jött 

vissza, ahogy küldöttem.
Mária megkönnyebbülten lélekzett fel.
— Bohó leány, — intette — verd ki a fejed

ből ezt a balga szerelmet.
— Megpróbálom, ha tudnám, úrnőm.
Tanácsot adott szegény királyleány másnak,

feledést is ajánlott. Magának azonban nem volt 
annyi ereje, hogy egy pillanatra is feledni tudjon.

Szontágh Pálék gyémántlakodalma.
A zsoltáríró szerint a mi esztendeinknek 

száma hetven, vagy legfölebb nyolcvan esz
tendő. Ez a végső határ, a meddig halandó 
ember pályája érhet. Annak a hét-nyolc tized
nek derékrésze is vesződés és fáradság. Mikorra



144 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 13. SZ.

a test összetöpörödik, a lélek is meglankad, 
elernyed a sok gond, belső tusa ostora alatt. 
Boldog ember, akit a virrasztó isteni kegyelem 
mellett még egy szerető szív melege kisér végig 
az életen ; oly szív, aki örömünknek, bánatunk
nak hű osztályosa, jó barátnál is több: hű  
áldott lelkű feleség.

Van Szász Károlynak egy gyönyörű köl
teménye, a melyben a házaséletet találó sza
vakkal jellemzi. Teljes egygyé olvadás, közös 
élet az, amelynek derűjére csupán egyetlen 
aggodalom és kétség felhője vet árnyat; az a 
fel-felbukkanó kérdés, hogy

„M elyikük  marad majd hátra,
S gyász és bú melyikökre várnak ?“

A házaséletben jelentős forduló az első 
esztendő; akkor még előre tekint a lé lek ; 
megállunk egy pillanatra a tizedik esztendőnél, 
azután a huszonötödiknél s egy-két ritka pár 
hálaadással köszöntheti a félszázados emlék
napot. Szinte csodaszámba megy, ha akad 
házaspár, amelynek ezenfelül még ju t egy-két 
esztendő s Istennek különös kegyelme kell 
ahhoz, hogy a 60-ik év is békességben, szere- 
tetben, megelégedésben virradjon fel az ifjú
kor rózsás tavaszán kötött frigyre. Alig tudjuk 
elképzelni az így megáldott pár lelki világát. 
Az ő szemökben az az idő, a mit házasságuk 
előtt külön-külön éltek, enyésző paránynyá, 
szinte csak pillanatnyi idővé zsugorodik össze; 
inkábty sejtés, álmodás az, mint valóság. Úgy 
tetszik, m intha m ár együtt égyszérr'e ' jelentek' 
volna meg e földi hazában s együtt vándorol
nának át az örök életbe. A közös munka, a 
közös veríték, a közös könyek, a közös vigasz
talás, közös imádság teljesen egygyé forrasz
tották lelkűket. Értik egymást a nélkül, hogy 
szólnának. A tekintet, amit egymásra vetnek, 
mély életismeretet lehelő, ékesszóló beszéd, 
Találó itt is a költő jellemzése:

Majd a szenvedély hevén túl,
Mind közelb, közelb a szivek;
És a hallgatag rokonszenv 
Évről-évre mélyebb, hlvebb.

A zsoltáríró gyönyörűen írja le az éleme- 
dett kor örömeit, amelyek a test fáradtságát, 
törödelmét feledtetik. Ott van a nagy, viruló 
boldog család, mely szeretettel sugározza körül 
az agg szüléket s amelynek minden vidám 
pillanata milliókat érő balzsam az érzékeny 
kebelnek. Talán nem is emberi teremtm ény 
az, aki az ilyen igézetnek ellent tud állni. „A 
te fiaid, mint az olajfának ágai a te asztalod 
körül.“ : így énekel a szent költő s igazsága van. 
Családjában az elvesztett éden helyett új para
dicsomot alkothat magának az istenfélő ember.

Az az öreg pár, akinek nevét e kis cikk 
fölé írtuk, Szontagh Pál és neje, nagy kör 
tiszteletét és ragaszkodását vívta ki magának. 
A férj, a m agyar munkás férfi igazi mintaképe, 
meleg szívvel, egyenes jellemmel, tiszta ítélettel 
megáldott em ber, aki idők folytán valóságos 
patriarchai tek in télyéé emelkedett. A nő, az 
áldott lelkű magyar matróna; egyik példánya

annak a halhatatlan fajnak, amely anyák és 
feleségek képében nagyjainkat nevelte s erősí
tette, s amelyet minden nagyobb költőnk meg
énekelt.

Iglói Szontagh Pál, akit a közélet inkább 
„gömöri* néven ismer, 1821. ápr. 26-án szüle
tett Dobsinán, a hol atyja, Vilmos földbirtokos 
és megyei tisztviselő volt. Iskolába Sajó-Gömö- 
rön, a Szentiványiak pártfogása alatt álló gym- 
nasiumban, majd Pozsonyban és Késmárkon 
já rt s már 20 éves korában megszerezte az 
ügyvédi okleveldt. Ügyvédkedni kezdett, azon
ban csakhamar Madarász András csetneki gyá
ros vállalatához lépett át s ott maradt mind
végig. Madarász úttörő volt a nyersvas feldol
gozása terén hazánkban; ő kezdte meg a gőz
erőre berendezett hám orok alapítását. Az ügyvéd 
egész em bernek bizonyult e pályán is, vezette 
a csetneki rézhámort, papirgyárt, ércolvasztót 
létesített, s általában ezen a téren annyi újítást 
hozott be s ez iparágat oly magas fokra emelte, 
hogy az országban első szaktekintélyünk lett. 
Ezzel a munkájával vetette meg vagyona alap
ját, de mint igazi magyar úr, akinek szive 
hozzá forrott a törvényhez, a közéletből is ki
vette a maga részét. Ügyészszé, táblabiróvá 
választották, a szabadságharc idején, mint biró 
működött, a csetneki nemzetőr-zászlóaljjal ott 
volt a kassai csatában. Az sem érdektelen 
dolog, hogy 1848/49-ben az ő papírgyára szál
lította Debrecenbe a bankónak való papirost 
a magyar kormánynak. Az ő papirosára nyo
m atták a Kossuth bankót.

A Bach- és Schmerling világban ez a 
pályája megszakadt. A hatalom bosszúja elvette 
tőle az ügyvédi oklevelet. Jó, hogy megvolt a 
másik kenyér, amit ipari munkájával szerzett. 
Akkor sokan já rtak  ilyen formán. Szentkirályi 
Móric, a híres országgyűlési követ meglett férfi 
korában, neki állt az orvosi tudomány elsajá
tításának. Sokan m enekültek az egyházba, a 
„Felséges Úr árnyékának* oltalma alá. Ekkor 
kezdődött Szontagh egyházi pályája; oly idő
ben, am ikor a bátor szókimondóra veszély és 
üldözés várt. Két gyülekezetben is viselt felü
gyelői tisztséget (így p. o. Csetneken), 1856-ban 
a tiszai kerület, am időn a hosszas elnyomás 
után először tanácskozott, jegyzőül választotta. 
Mint jegyző egyik oszlopos tagja volt a pátens 
ellen tám adt ellenzéknek, mely ősi önkormány
zatunkat védte a bécsi tám adás ellen. A kés
márki gyűlésen Zsedényi indítványára tiltakoz
tak az evangélikusok a pátens ellen; e hatá
rozat fogalmazóit, Szontaghot és Máday Károlyt, 
a későbbi superintendenst Kassán börtönre 
vetette a hatalom. Ez a martirsága szerezte 
meg számára a göm öri hatalmas egyházmegye 
felügyelői székét 1863-ban, amelyet öt éven át 
közmegelégedésre töltött be. Akkor mondott 
le, amidőn a képviselői hivatás az ország fő
városába szólította. A szigorú kötelességérzet 
m ondatta le, mert attól tartott, hogy ezt a két 
terhet egy váll nem bírja meg. Az egyházi élet 
azonban nem vesztette e l ; részt vett minden
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jelentősebb mozgalomban, állandó tagja volt a 
gyűléseknek s 5 dolgozta ki a tiszai kerület 
híres rendezetét, mely a mai törvénykönyv 
előtt zsinórmértékül szolgált.

1901-ben 80-dik születése napján fényes 
ünnepséget rendezett veteránja tiszteletére a 
gömöri egyházmegye. A közbizalomnak fényes 
tanujele az, hogy a rozsnyói kerület négy ízben 
tisztelte meg egymásután mandátumával.

Családi élete mindvégig boldog volt. 1846 
márc. 31-én kelt egybe Madarász Paulinával, 
Madarász András leányával Pécsett. Házasságuk 
emlékét a bonyhádi gyülekezet anyakönyve 
őrzi. Eskető papjuk Borbély József volt. E szép 
nap emlékét ünnepelte meg a család a múlt 
tavaszon. A testre élemedett, de lélekben ifjú 
párt, e napon, a 60-ik pályafordulón gyönyörű 
beszédben újra megáldotta a család régi barátja, 
Zelenka Pál püspök a budapesti deáktéri tem
plomban. A hálaadás után víg estebédre gyűl
tek Szontagh Pálnál a gyémántlakodalom rész
vevői. Ott volt Zelenka Pál püspök, ott voltak 
gyermekeik: Szontagh Andor orszgy. képviselő, 
neje és gyermekei, ifj. Szontagh Pál rézgyári 
igazgató, Margit, Dóra testvéreivel, Szontagh 
Erzsébet, Szontagh Aranka. — Rokonok: Szon
tagh Sándor ügyvéd nejével (Budapest), Szon
tagh Emil hitelszövetkezeti osztályfőnök nejével 
és leányával, Kempelenné Szontag Erzsi leányá
val, Madarász Viktor festőművész nejével, ifj. 
Madarász Viktor Máv. mérnök, Krompecher 
János Máv. főmérnök és neje. A kedves tá r
saság boldogan vette körül s ünnepelte az öreg 
párt, a haza, a hithűség, a munka és szeretet 
e kiváló apostolát. Adja Isten, hogy ily szép 
nap gyakran felvirradjon a családra, egyházra 
és hazára egyaránt!

( K )

MEGH ÍV Ó

A „Luther-Társaságinak a magyarhoni E. E. E. 
Gyámintézettel egyidejűleg 1906 szept. 22—23-ik 
napjain Pozsonyban megtartandó XX. rendes évi 

közgyűlésére.

Napirendje:
I. nap szombaton, szept. 22-én. A Gyámintézet 

és Luther-Társaság tagjai reggel Budapestről, a 
nyugati pályaudvarról 8 órakor gyorsvonaton elutaz
ván, délelőtti 10 óra 56 perckor Pozsonyba érkez
nek. D. u. 2V* órakor é v i  k ö zg yű jésapozsony i 
ev. egyház tanácstermében a következő tárgysoro
zattal :

1. Elnöki megnyitó.
2. Az intéző bizottság jelentése
3. Évi számadás.
4. 1907. évi költségvetés.
5. Tisztújítás
6. Esetleges indítványok.

Az Igazgató-Tanács ülését már megelőzőleg pén
teken, szept. 21-én, esti 6 órakor Budapesten, a Deák
téri testvéregyháznak II. em. kis üléstermében tartja,

a mely ülésre az Igazgató-Tanács tagjai ezúttal 
külön meghívatnak.

Este 6 órakor Luther-ünnepély a nagytemplom
ban. Ennek tárgysorozata:

1. Gyülekezeti ének. (Jövel Szentlélek Űristen.)
2. Imádság. Mondja Pröhle Henrik pozsonyi lelkész.
3. Régi magyar énekek, a) Az anyaszentegyház siral

m a; b) Szánja az Úristen. Előadja a pozsonyi egyház vegyes
kara Frühicirth Samu  karmester vezetésével.

4. Dr. Láng Lajos l-.t. alelnök, egyházmegyei fel
ügyelő üdvözlő megnyitó beszéde.

5. Dr. Zsilinszky Mihály elnök emlékbeszéde Bocskay 
István koráról.

6. Az ördögűző ténta. Költemény Kozma Andortól.
7. Karének. Motette. Előadja az egyházi vegyeskar 

Frühxciríh Samu karmester vezetése alatt.
8. Ünnepi beszéd, tartja Löv Fülöp, d. t. kér. gyám

intézeti elnök.
9. Gyülekezeti közének. (Erős vár a mi Istenünk.)
10. Adakozás a Luther-Társaság javára.

II. nap, vasárnap, szept, 23. d. e. 8 és 9 órakor 
gyámintézeti istentisztelet, d. e. 107* órakor a 
Rázga-emléktábla felavatása, d. e. 11 órakor gyám
intézeti közgyűlés.

A helyi ünnepségek sorrendjét a pozsonyi ág. 
hitv. egyházközség határozza meg és teszi köz
hírré. Mindezen ülésekre a Luther-Társaság tagjait 
és barátait, valamint szeretett hitsorsosainkatezennel 
tisztelettel meghívjuk.

Budapesten, 1906. évi augusztus hó 15-én.
Zsilinszky Mihály elnök,

Láng Lajos alelnök, Horváth Sándor alelnök, 
Majba Vilmos titkár.

*

Kedvezményes vasúti jegyek ügyében intéz
kedett az elnökség; a vendégek elszállásolásáról 
pedig a pozsonyi gyülekezet elnöksége fog gon
doskodni. — Kéremennél fogva a Gyámintézet és a 
Luther-Társaság t. tagjait, a kik ezen gyűléseinken 
megjelenni és a kedvezményeket igénybe venni 
óhajtják, hogy eziránt sürgősen alulírottnál jelent
kezzenek.

Falvciy Antal jegyző.
Budapest, IV., Deák-tér 4.

VEGYES.
A [bányakerületi püspökválasztás. A

bányakerületnek ismét van püspöke. A 
második szavazásnál Scholtz Gusztávhuda,- 
vári lelkészt, budapesti esperest és kerü
leti főjegyzőt nagy többséggel megválasz
tották a gyülekezetek. Az uj püspököt, a 
ki a Luther-Társaságnak hosszabb időn át 
buzgó titkára volt, e helyről is melegen 
üdvözöljük s útjára Isten gazdag áldását 
kérjük. Egyik közeli számunkban életrajzát 
s arcképét is közöljük.
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A szavazatbontó bizottság szept. 1-én Buda
pesten a deáktéri kis teremben Zsilinszky Mihály 
kerületi felügyelő elnöklésével ült össze. Az első 
szavazás tudvalevőleg nem vezetett eredményre; a 
szavazatok nagyon elaprózódtak s egyik jelölt sem 
kapott általános többséget. Összehasonlítás kedvéért 
lenyomatjuk az akkori adatokat.
Scholtz Gusztávra esett 14 szavazat
Szeberényi Lajos Zsiymondra „ 108 „
Veres Józsefre „ 41 „
Belohorszky Gáborra „ 34 „
Petrovits Somára „ 14 „
Csepregi Györgyre „ 2
Famler Gusztáv Adolfra „ 2 s
Kramár Bélára „ 2 „
Jeszenszky Károlyra B 2 „

összesen 359 szavazat
A második szavazásnál beadatott 361 szavazat. 

Ebből kapott
Scholtz Gusztáv 217-et
Szeberényi Lajos Zsigmond 138-at 
Érvénytelen 3

összesen 361.
Scholtz többsége tehát 79.
A megválasztott püspöknek Zsilinszky Mihály 

kerületi felügyelő vitte meg a szavazás eredményé
nek hirét s egyúttal üdvözölte őt a kerület nevé
ben. Az első üdvözlés után sűrűn következtek a 
többiek, mihelyt a választás eredménye köztudo
másúvá lett. Budapest társadalma örömmel fogadta 
a hírt, hogy Scholtz győzött s a püspöki székhely 
Budapesten marad. Hozzá még a várban, a hol 
hajdan Mária Dorottya nádorné és Székács alig-alig 
birtak templomtelket szerezni a türelmetlenség és 
rosszakarat miatt. Nagy változása az időknek. Ha 
a boldogult hercegasszony és buzgó apostoltársai 
látnák ! . . .

Az uj püspököt szept. 19-én iktatják tisztébe 
a tavalyi rend szerint.

Tájékoztató a pozsonyi ünnepségekről. Első 
nap (szept. 22.) délelőtt 11 órakor a vendégek ér
kezése és elszállásolása; délután 2l/i órakor a 
Luther-Társaság gyűlése a könyvtár termében; 
4 órakor a gyámintézeti központi bizottság ülése a 
theol. akadémia termében; 6 órakor Luther-ünne- 
pély a nagytemplomban; este 8 órakor ismerkedő 
a Magyar Király szállóban

Második nap : (szept. 23.) d. e. 8 órakor ma
gyar istentisztelet a nagytemplomban (szónok Pröhle 
Henrik); 974 órakor német istentisztelet a nagy 
templomban (szónok Scholtz Ödön); 101/2 órakor 
a Rázga-emléktábla fölavatása a Bél Mátyás-utcán 
Prónay Dezső báró egyet, felügyelő beszédével; 
11 órakor gyámintézeti közgyűlés ; l l/2 órakor köz
ebéd. Délután a város és egyház nevezetességei
nek megtekintése.

Harmadik nap: (szept. 24) Elegendő jelent
kező esetén kirándulás Bazinba és Modorba Illés- 
házy István nádor sírjának és kastélyának, valamint 
a kér. leányiskolának megtekintése. Jelentkezése
ket, tudakozódásokat az „Evang. egyházi iroda “ 
Pozsony, Konvent-u. 6. kell küldeni (elszállásolás, 
kirándulás stb. ügyében).

A büki kettős egyházi ünnep. A történelmi 
nevezetességű Csepreg szomszédságában, a büki ne
mes gyülekezet augusztus hó 26-án ritka szép és 
megható ünnepélynek volt színhelye. Ilyenhez ha
sonlókat csak a XVI. és XVII. században láttak 
őseink, a mikor még az első szerelem szent tüzé- 
ben égtek a szivek.

Gyurátz Ferenc püspök honosította meg Dunán
túl azt a jó szokást, hogy az ifjú Timotheusokat 
évenként más-más népesebb gyülekezetben avatja 
lelkészekké. Ez által is az egyház iránt való érdek
lődést akarja éleszteni mind szélesebb körben. így 
volt már lelkészavatás Sopronban, Pápán, Győrött, 
Kőszegen, Cell-Dömölkön és most került a sor 
Bükre, a püspök szülőfalujára.

Előzőleg tíz derék ifjú, a kik közül öten kül
földi egyetemen is voltak, állotta meg Sopronban 
a lelkészi vizsgálatot sikerrel, ú. m. Darvas Aladár, 
Fóris András (erdélyi), Görög Ernő, Haniffel Sán 
dór, Horváth Olivér, Kirnbauer Gyula, Kund Vil
mos, Mód Aladár, Novák Elek. Rónai Gyula. S 
ezekhez egy-egy Pozsonyban és Eperjesen végzett 
s szintén külföldön járt ifjú is csatlakozott, ú. m. 
Szűcs Gábor és Varga Imre. így egészült ki az 
ifjú apostolok száma épen tizenkettőre.

Az oltárhoz tizenegy régebbi, részben már jól 
kipróbált harcos vezette őket; elől Gyurátz püspök 
s őt környezve Poszvék Sándor, theol. igazgató, 
Németh Pál esperes, vései lelkész, Brunner János 
esperes, soproni lelkész. Mód Lénárd, volt esperes, 
simonyi lelkész, Farkas Mihály esperes, geresdi lel
kész, Balogh István porrogszentkirályi, Farkas 
Elemér büki lelkész, Payr Sándor theol. tanár, Ma
gyar Géza geresdi és Szabó István büki segédlel
készek.

Ezeken kívül ott láttuk a túlzsúfolt templom
ban a főszolgabírót, a kir. tanfelügyelőt, felsőbüki 
Nagy István orsz. képviselőt, dr. Ajkay Béla espe- 
rességi, Jánosa Ferenc és Takács Lajos gyüleke
zeti felügyelőket, a Gnoth, Patthy, Torkos, Kom
játhy, Mihályi stb. családok tagjait, Papp József, 
soproni tanitóképzőint. igazgatót, Haniffel Sándor, 
Hollósy Kálmán, Kárpáti Sándor, Szabó József sop
roni lyceumi tanárokat, Horeczky, Rónai és Szűcs 
tanítókat, az ifjú papok szüleit, rokonait, theologus 
barátait' és sok ismerős egyháztagot Sopronból s a 
szomszédos szakonyi, meszleni, acsádi stb. gyüle
kezetekből.

Az elemi iskolások már be sem fértek a tem
plomba, a melynek ajtaja előtt fehérbe öltözött 
leánykák virágot hintve álltak sorfalat, míg a püs
pök és kísérete bevonult.

Az úrvacsorát igen szép, tömör és tartalmas be
széddel Németh Pál somogyi esperes (Bük szülötte) 
osztotta ki a kandidátusoknak. Közben Hajas Kál
mán tanító vezetése alatt szabatos, szép férfi kar
ének emelte az áhítatot. Majd Gyurátz püspök lépett 
az oltár elé Poszvék Sándor igazgató és Farkas 
Mihály esperes kíséretében, hogy megtartsa egyik 
legsikerültebb szónoki beszédét. Mintha a szülőföld 
még több erőt és szent tüzet adott volna főpász
torunknak. A felavatás megható aktusánál nem 
maradt szem szárazon. A szülők és jó barátok 
könnye egybefolyt az idegenekével. Az esküformulát
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Poszvék igazgató olvasta s a püspök után az összes 
jelenvolt esperesek és lelkészek is kézrátétellel 
áldották meg a felavatott ifjú papokat.

Rövid pihenő után a közel épült új iskolához 
vonult át az ünneplő közönség, hol az udvaron, 
szabad téren, a gyülekezeti közös ének elhangzása 
után Farkas Mihály esperes mondott kiváló szónoki 
előadással igazán magvas és magasan szárnyaló 
avató beszédet. Majd egy iskolás fiú szavalta el 
ékes dikcióját, hálás köszönetét mondva az iskola
építő szülőknek és elöljáróknak. Közben ismét a 
férfikar énekelt s végül a püspök imádkozott és 
mondott áldást. Ez utóbbi ünnepélyen a r. kath. 
plébános is jelen volt..

Az ünnepély után a közönség bevonult a ren
deltetésének immár átadott szép, új épületbe s a 
kellőleg felszerelt két tágas és magas tanterem s 
a csinos tanitói lakás megtekintése után teljes elis
meréssel adózott a büki gyülekezet hitbuzgalmá
nak, a melytől ez az új iskola is — hallomás 
szerint — mintegy 35,000 korona áldozatot követelt.

A szellemi élvezetek után délben közös ebéd 
volt a község egyik vendéglőjében, melyre a gyüle
kezet, mint szives házigazda, magyaros vendégsze
retettel hívta meg az ifjú Timotheusokat és az avató 
lelkészeket. Este pedig a fiatalság az új iskola ja 
vára táncmulatságot rendezett. Püspök urunk azon
ban családi mély gyásza miatt már a közös ebéden 
sem vehetett részt. Az ékes felköszöntők mégis 
főként őt ünnepelték s Büknek többi szülötteit, 
Németh Pál esperest, Balogh István lelkészt, a ven
déglátó gyülekezetét, ennek vezetőit stb. Reá mu
tattak Bük" és a szomszéd gyülekezetek (Szakony 
stb.) kulturális nagy jelentőségére, a melyek mint
egy Csepregnek régi szerepét vették át protestáns 
egyházunkba. Bük és a szomszédsága már sok 
kiváló fiat nevelt a hazának s a soproni lyceum 
növendékei között évről-évre mindig nagy számmal 
szerepelnek Büknek és vidékének szülöttei.

Úgy az ünnepélynek példás rendezéséért, vala
mint a nagy áldozatkészségért teljes elismerés 
illeti a büki gyülekezet minden egyes tagját s ezek 
élén a vezetőket, Farkas Elemér lelkészt, Jánosa 
Ferenc felügyelőt és Hajas Kálmán tanítót. Az 
Úr áldja és védje a múzsák új csarnokát. S a 
régi iskola protestáns jó szelleme, mely oly sok 
kiváló fiat nevelt, költözzék át és lakozzék az új 
épületben is! r—r.

Templom-avatás. A barcsi ág. hitv. ev. leány
egyházközség új templomát e hó 2-án avatta fel 
Oyurátz Ferenc püspök megbízásából Németh Pál 
somogyi esperes. Mikor a felavatás d. e. 1/210 óra
kor kezdetét vette, már megtelt a templomudvar 
különböző rendű és hitű hallgatósággal. Fuchs Pál 
levita-tanítónak vezetése mellett elzengett közének: 
„Isten felséges adománya" után ott a templom
ajtó előtt Kahut felügyelő átadja a templomkulcsot 
Németh Pál esperesnek, kérve őt a templom
szentelés eszközlésére. 0  meg, rövid beszéd kísére
tében, Fuchs Pál tanítót hívja fel a templomajtó 
kinyitására. Ez megtörténvén, az ünneplő sereg 
bevonul és elhelyezkedik a világos, tiszta és fel
ékesített templomban. Itt a dunántúli énekeskönyv 
601. énekének 1. és 2. verse elzengése után Né

meth Pál esperes lép az oltár elé és lendületes 
beszéddel, melyet a nála megszokott szónoki hév
vel adott elő, felavatja az új templomot, ennek 
minden részével: oltárával, szószékével, tornyával, 
harangjaival együtt. A beszéd egyes megindító 
részeinél ott ragyogott sok hívőnek szívében az 
örömnek könnye, hogy a jó Isten felvirrasztá az 
örömnek e napját és teljesülni engedé sok szívnek 
e templom létesülése iránt táplált forró vágyát. 
A harangok felavatásának actusa végén megszó
lalt a barcsi ev. toronyban a három új harang, 
messzeható ércnyelven hirdetvén a világnak, hogy 
erős várunk az Isten megsegíté az ő fiának e 
kisded seregét. Egy gyönyörű, szívet-lelket felemelő 
karének következett erre. Úgyanis a Fuchs Pál 
karmester vezetése alatt álló leány-énekkar előadta, 
halk harmóniumkiséret mellett: „Ha Krisztus maga 
oltalma" kezdetű énekünk első versét. Ezalatt 
Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész lépett a 
szószékre és mondott II. Kor. 4—9. alapján egy
házi beszédet és ez alkalomra irt alkalmi imád
ságot. Egy német szövegű karének elzengése után 
Schrödl József szepetneki segédlelkész megy az 
oltár elé és német nyelven szónokolva kiosztja az 
úrvacsorát először a német, azután a magyar nyelvű 
hitsorsosoknak. Az ünneplő közönség által eléne
kelt egy énekvers után Mesterházy Sándor egy kis 
fiút keresztelt meg magyar nyelven és ezután a hívek 
dicséretet zengve Istennek, kivonulnak az udvarra, 
hol az offertoriumot adják le az új templom javára.

Délután Ys3 órakor Schrödl József német isten
tiszteletet tartott a templomot ismét zsúfolásig meg
töltő közönséggel.

A vonatok indulására várakozva esti 8 órakor 
még együtt voltunk, mikor megszólalt a barcsi 
evangélikus toronyban az esti harangszó imára, 
imára . . .

Szomolnok ünnepe. Még élénk emlékezetünk
ben van a rémhír, hogy tavaly, aug. hó 27-én Szomol
nok várossal együtt, az ev. egyház épületei: a 
templom, a papiak és az iskolaház porrá égtek és 
teljesen megsemmisültek. A fiatal lelkész, Gindl 
Márton alig foglalta el állását, a romokon hozzá
látott a csapás enyhítéséhez és az épületek helyre
állításához. Isten és jó emberek segítségével sike
rült is munkája.

Szept. 2-án a sok gond és gyász után, fel
virradt a község örömnapja. Az épületek felépíttet
vén, a díszes új templom ünnepélyesen felavattatott. 
A gyönyörű őszi derült nap kedvezett az ünnepély
nek. A helybeli közönség hitfelekezeti különbség 
nélkül talpon volt. A szomszéd községek is szá
mosán voltak képviselve lelkészeik által is. 10 óra
kor egybegyűlt a közönség az iskolaház előtt és 
búcsút vett ének és a lelkész imája közben a 
kis szobától, melyben egy évig az istentiszteletet 
megtartották. Innen énekelve közeledett a közön
ség az új templom felé, melynek homlokzatáról 
virágok közt díszlett e felirat: „Oott hat geholfen*. 
Az ajándékozott oltári és keresztelési sz. edényeket 
az egyes lelkészek vitték. A kapu előtt az építő
mester átadta a templomkulcsot Weber S. főespe
resnek, ki megfelelő szavak kíséretében kinyitotta 
az ajtót, melyen az ünnepi közönség bevonult úgy,
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hogy a szent hely legutolsó padocskája is megtelt. 
Az oltári szolgálat után, melyet Thern Ede és 
Wittchen Frigyes végezett, Weber S. főesperes tar
totta a felavatási beszédet, az istenháza célját és 
jelentőségét ecsetelvén. Miután az új keresztelő
medencét, az oltárt, a szószéket, az orgonát emléke
zetes szentirásbeli helyek idézésével a közhelyt
állóknak átadta, a templomot felavatta és szen
telte. Most először megszólalt az új orgona az Isten 
dicsőségére kisérvén az elkezdett éneket. Annak 
végeztével a nevezett főesperes megint az oltár elé 
lépett és beiktatta az új lelkészt, Gindl Mártont, 
ki egy év óta csak a megbízással működött a köz
ségben. A templomkulcs, a keresztelő edény, a biblia 
és a kehely, működése jel vény ebiek átvétele után 
a főesperes megáldotta őt, az Isten segedelmét 
kérve működésére.

A templom és a lelkész felavatása után az új 
lelkész tartotta beköszöntő szép beszédét, ígérvén 
hűséget a működésben és ugyanazt várván gyüleke
zetétől is, mely kölcsönös hűség Isten tetszésével 
és áldásával fog találkozni. A beszéd szívből fakad
ván, a szívhez megtalálta az utat és a legjobb be
nyomást tette. Zimmerman lelkész imája és az 
esperes áldása után véget ért a templomi ünnepély.

A közebéden a rém. kath. helybeli prépost is 
jelen volt és felszólalt a béke és egyetértés mel
lett a hitfelekezetek közt.

A fiatalság táncvigalma végezte be az emlé
kezetes örömnapot. W. S.

Yálasztások. Rohoncon szept. 2-án iktatták 
tisztébe az új lelkészt, Seregély Pált. Lajoskomárom- 
ban Szabó János, Schád Boldizsár a leginkább 
emlegetett jelöltek a lelkészi állásra. A pápai gyüle
kezet Hujber Irma utódául Kakas Irént választotta 
tanítóul. A pozsonyi egyház ügyésze, Heim Károly 
lemondott. Utóda dr. Frühwirth Samu lett. A buda
pesti kerepesi-úti egyház a lelkészi állásra Morhács 
Márton turóci esperest hívja meg. Petrovics Soma 
és Szeberényi Lajos Zsigmond a gyülekezet hivó 
szavára tagadólag feleltek.

A Tiszakeriilet új tisztviselői. A tiszai kerület 
idei közgyűlésén, búcsúzó érdemes főjegyzői, Gyürky 
Pál és dr. Markó Sándor helyébe Geduly Henriket 
és dr. Zelenka Lajost választotta meg, jegyzőkül 
pedig Nemes Károlyt, Korbély Gézát, dr. Szánthó 
Gyulát és dr. Mikler Károlyt. A régi érdemes mun
kásoktól tisztelettel búcsúzunk s az újakat, akik
nek megválasztása országszerte megelégedést kelt, 
bizalommal üdvözöljük.

Müller Frigyes erdélyi evang. püspök nyuga
lomba vonul. Müller feje és lelke volt a magyar
sághoz húzó pártnak s püspöki hivatását szigorúan 
az egyházi élet tereire korlátozta. Visszavonulásá
val a főrendiházi tagságban Gyurátz Ferenc lesz 
utódja.

JÓ KÖNYVEK.
Hárfahangok. Vallásos költemények gyűjteménye 

egyházi és iskolai használatra. Ily cím alatt jelenik meg 
még e hóban a Luther-Társaság kiadásában egy gazdag 
tartalmú, értékes anthologia, mely nagy hiányt fog pótolni.

Eddig ugyanis nem volt protestáns egyházunknak ilyen
féle gyűjteményes költői kincse, mely a müvek házak 
asztalának méltó díszéül, a protestáns vallásoktatás al
kalmas segédeszközéül és az egyházi ünnepélyeknek és 
vallásos estéknek szavaló könyvéül szolgálhatott volna. 
Ez a hármas cél lebegett a Luther-Társaság előtt, 
midőn egy ilyen anthologia szerkesztésével Payr Sándor 
theol. tanárt már két évvel ezelőtt megbízta. A mü kinyoma- 
tása egyéb kiadványok miatt csák most kerülhetett sorra.

Tartalma tárgyrendi beosztással a következő feje
zetekre oszlik: I. Isten dicsősége. II. Ünnepnapok. III. 
Mózes és a próféták. IV. Jézus. V. Az apostolok. VI. 
Reformátorok. VII, A magyar reformáció. VIII. Az 
eg\ házi élet. IX. Az igaz keresztyénség. X. Hit, remény. 
XI. Szeretet. XII. Erkölcsi mesék és regék. XIII. Halál 
és örökélet. XIV. Keresztyén családi élet, XV. Keresz
tyén hazaszeretet. XVI. F üggelék: Az eklézsia humora.

A könyv ára a terjedelmes és gazdag tartalomhoz 
képest olcsó, mintegy 3 korona lesz.

Luther-T ársaság.
A  Luther-Társaság pénztárába 1906 június * 1-től 

augusztus 31-ig befolyt összegek kimutatása:
1. Örökös tagok tőke fizetése: Özv. Kovács Jánosné 40 K, 

Dr. Czoleh Gyula 40 K, ifj. Szandtner Ernő 100 K.
2. Alapítványi kamatok: Szentiványi Árpád 50 K, Bányai 

egyházkerület 10 K, ifj. Szendtner Ernő 17 K 50 fill, Széler 
Alfréd 10 K.

3. Bányai egyházkerület 1906 évi segélye 600 K.
4. Rendes tagoktól évi 8 koronával: 1906-ra: Kaczián 

János, Markovits Istvánná, Györgyi Kálmán, Brocskó Lajos, 
Torkos László, Csepreghy György, Szeberényi Lajos Zs., 
Takácsi egyház, GüntherErnő, Nagyszombati egyház, Szentesi 
egyház, Nagyhonti egyházmegye, Reviczky Lajos, Lengyel 
Lajos, Pesti magyar egyház, Pesti német egyház, Kring 
Miklós, Bánsági egyházmegye (10 K), Zólyomi egyház, Bobal 
Samu, Zalai egyházmegye, Zólyomi egyházmegye, Zólyomi 
egyházmegyei papi értekezlet, Pröhle Henrik, dr. Petőcz 
Károly, Nagy Sándor. 1905 és 1906-ra: Geduly Gyula, 
Cziglan János, Raffay Sándor, 1904 és 1905-re: Szegedy 
Albert, Reviczky László, Kármán István, Wack Péter, 1904 -  
1906. évekre: Pálffy-kör Sopron, 1902—1905 évekre: Droppa 
Vilmos, Jausz Vilmos, Szlabey Mátyás, Letkó Béla, 1894— 
1899 évekre: Fadgyas János, 1904-re: Lukács Béla, Leibiczi 
egyház, 1903— 1905 évekre : Terray Gyula (20 K), 1903 — 
1906 évekre: Paulinyi Dániel, 1905-re: Eperjes v. és vid- 
egyház, Perényi Rezső, Nagy Pál, Matisz Károly, Gyürky 
Pál, Haffner Vilmos, vasi felső egyházmegye, Hornyánszky 
Aladár, 1901—1905 évekre: Kölesei egyház, 1902—1904 
évekre: Bartholomeidesz László.

5. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1903— 
1906 évekre: Keszthelyi egyház (14 K). 1904 és 1905-re : 
Csépai egyház, 1903-ra: Bokor Hona, 1906-ra: Karner 
Frigyes, Jeszenszky Nándor, dr. Jeszenszky Géza, Fullajtár 
Dániel.

6. Pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1902—1905 évekre: 
Német Antal, Klandinyi Lajos, 1904 és 1905-re: Bübeicher 
A., Nandrási egyház, Rákosi egyház, 1905-re: Weisz M. 
Malter, Halkó Mihály, 1902—1906 évekre: Klimann Samu, 
1906-ra: Kalpaszky István. Rédey János, Rédey Sándor, 
1905— 1909 évekre: Abaífv Béla, 1905 és 1906-ra: dr. 
Krenscher Artúr, dr. Schulek Kálmán.

7. Dr. Kéler Zoltán ügyész úr iltján befolyt: alapító 
tagoktól 60 K. Rendes tagoktól 878 K. Fiókegyl. rendes 
tagoktól 226 K. Fiókegyleti pártoló tagoktól 276T8 K. 
Összesen 1440 K 18 fillér.

8. Kiadványokért: Hornyánszky Viktor cégtől: 3027 K 
33 f. Bizományoktól, Majba V. titkár úr útján 101 K 40 f.

Összesen befolyt 6229 kor. 41 fillér.
Budapest, 1906. szeptember 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

Hornyánszky Viktor cs. és kár. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 35.829.


